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 Четвртак 1.10.
 СЕЋАЊЕ НА: ВЕС КРЕЈВЕН (Wes Craven) 
17:00 ЧУДОВИШТЕ ИЗ МОЧВАРЕ (САД 1982) 87’
 Swamp Thing
 Ул: Луис Журден (Louis Jourdan), Адриен Барбо (Adrienne Barbeau)
 Р: Вес Крејвен (Wes Craven)
19:00 БРДА ИМАЈУ ОЧИ (САД 1977) 89’
 The Hills Have Eyes
 Ул: Сузи Ланиер-Брамлет (Suze Lanier-Bramlett), 
 Роберт Хјустон (Robert Houston)
 Р: Вес Крејвен (Wes Craven). Вес Крејвен (Wes Craven)
21:00 СТРАВА У УЛИЦИ БРЕСТОВА (САД 1984) 91’
 A Nightmare on Elm Street
 Ул: Хедер Лагенкамп (Heather Langenkamp), 
 Роберт Енглунд (Robert Englund)
 Р: Вес Крејвен (Wes Craven)

 Петак 2.10.
17:00 СМРТ ПОСЛЕ СМРТИ (САД 1986) 90’
 Deadly Friend
 Ул: Метју Лаборото (Matthew Labyorteaux), 
 Кристи Свенсон (Kristy Swanson)
 Р: Вес Крејвен (Wes Craven)
19:00 ВРИСАК (САД 1996) 111’
 Scream
 Ул: Нив Кембел (Neve Campbell), Кортни Кокс (Courteney Cox)
 Р: Вес Крејвен (Wes Craven)
21:00 ВРИСАК 2 (САД, 1997) 116’
 Scream 2
 Ул: Дејвид Аркет (David Arquette), Нив Кембел (Neve Campbell)
 Р: Вес Крејвен (Wes Craven)

 Субота 3.10.
17:00  НОЋНИ ЛЕТ (САД, 2005) 85’
 Red Eye
 Ул: Рејчел МекАдамс (Rachel McAdams), 
 Килиан Мрфи (Cillian Murphy)
 Р: Вес Крејвен (Wes Craven)
19:00  УКЛЕТА (САД, ГЕР 2005) 97’
 Cursed
 Ул: Кристина Ричи (Christina Ricci), Џеси Ајзенберг (Jesse Eisenberg)
 Р: Вес Крејвен (Wes Craven)
21:00  ЗМИЈА И ДУГА (САД 1988) 98’
 The Serpent and the Rainbow
 Ул: Бил Пулман (Bill Pullman), Кети Тајсон (Cathy Tyson)
 Р: Вес Крејвен (Wes Craven)
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 Недеља 4.10.
17:00  СЕЋАЊЕ НА... Џек Голд (Jack Gold)
 ЈА ПЕТКО (САД 1975) 115’ 
 Man Friday
 Ул: Питер Отул (Peter O’Toole), Ричард Раунтри (Richard Roundtree)
 Р: Џек Голд (Jack Gold)
19:00  ДОДИР МЕДУЗЕ (ВБ/ФР 1978) 105’
 The Medusa Touch
 Ул: Ричард Бартон (Richard Burton), Лино Вентура (Lino Ventura)
 Р: Џек Голд (Jack Gold)
21:00  АСОВИ НА НЕБУ (ВБ/ФР 1976) 114’
 Aces High
 Ул: Малколм МекДауел (Malcolm McDowell), 
 Кристофер Пламер (Christopher Plummer)
 Р: Џек Голд (Jack Gold)

 Понедељак 5.10.
17:00  Сeћање на... АРСЕН ДЕДИЋ 
 КАД ГОЛУБОВИ ДОЛЕТЕ (ЈУГ 1968) 67’
 Ул: Миодраг Петровић Чкаља, Арсен Дедић
 Р: Властимир Радовановић
19:00  ПУСТИ СНОВИ (ЈУГ 1968) 74’
 Ул: Мија Алексић, Арсен Дедић
 Р: Софија Јовановић
21:00  ЖУТА (ЈУГ 1973) 76’
 Ул: Ружица Сокић, Вера Чукић
 Р: Владимир Тадеј
 M. Арсен Дедић

 Уторак 6.10.
16:30  Сећање на... ЂУРЂИЈА ЦВЕТИЋ
 СЕНКЕ УСПОМЕНА (СРЈ 2000) 127’ 
 Ул: Ђурђија Цветић, Велимир Бата Живојиновић.
 Р: Предраг Велиновић
19:00  МАХОВИНА НА АСФАЛТУ (ЈУГ 1983) 91’
 Ул: Драгомир Фелба, Душан Јанићијевић
 Р: Јован Ранчић
 M. Арсен Дедић
21:00  АНТИКАЗАНОВА (ЈУГ 1985) 93’ 
 Anticasanova
 Ул: Дејвид Блустоун (David Blustone), Милена Дравић
 Р: Владимир Тадеј
 M. Арсен Дедић

 Среда 7.10.
20:00 4. Паралел фестивал
 I NEED A DODGE - JOE STRUMMER ON THE RUN (ШПА/ВБ 2014) 67’ 
 Музички документарни филм
 Р: Ник Хол (Nick Hall)
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 Четвртак 8.10. 
 ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА - РОК ХАДСОН (Rock Hudson)
17:00  НА ОКУЦИ РЕКЕ (САД, 1952) 87’
 Bend of the River
 Ул: Џејмс Стјуарт (James Stewart), Рок Хадсон (Rock Hudson)
 Р: Ентони Мен (Anthony Mann)
19:00  ПОТАМНЕЛИ АНЂЕЛИ (САД, 1958) 91’
 The Tarnished Angels
 Ул: Рок Хадсон (Rock Hudson), Роберт Стак (Robert Stack)
 Р: Даглас Сирк (Douglas Sirk)
21:00  ЗАПИСАНО У ВЕТРУ (САД, 1956) 99’
 Written on the Wind 
 Ул: Рок Хадсон (Rock Hudson), Лорен Бекол (Lauren Bacall)
 Р: Даглас Сирк (Douglas Sirk)

 Петак 9.10. 
17:00  НА ДАЛЕКОМ СЕВЕРУ (САД, 1953) 78’
 Back to God’s Country
 Ул: Рок Хадсон (Rock Hudson), Марша Хендерсон (Marcia Henderson)
 Р: Џозеф Пивни (Joseph Pevney)
18:30  ЈЕДНА ЖЕЉА (САД, 1955) 94’
 One Desire
 Ул: Ен Бакстер (Anne Baxter), Рок Хадсон (Rock Hudson)
 Р: Џери Хопер (Jerry Hopper)
20:30  ДИВ (САД, 1956) 201’
 Giant 
 Ул: Елизабет Тејлор (Elizabeth Taylor), Рок Хадсон (Rock Hudson)
 Р: Џорџ Стивенс (George Stevens)

 Субота 10.10.
17:00  ЗАВЕЗАНИХ ОЧИЈУ (САД, 1965) 102’
 Blindfold
 Ул: Рок Хадсон (Rock Hudson), 
 Клаудија Кардинале (Claudia Cardinale) 
 Р: Филип Дан (Philip Dunne)
19:00  ПОСЛЕДЊИ СУМРАК (САД, 1961) 112’ 
 The Last Sunset 
 Ул: Рок Хадсон (Rock Hudson), Кирк Даглас (Kirk Douglas)
 Р: Роберт Олдрич (Robert Aldrich)
21:00  ШАПУТАЊЕ НА ЈАСТУКУ (САД, 1959) 102’
 Pillow Talk
 Ул: Рок Хадсон (Rock Hudson), Дорис Деј (Doris Day) 
 Р: Мајкл Гордон (Michael Gordon) 

 Недеља11.10.
17:00  ПИЏАМА ЗА ДВОЈЕ (САД, 1961) 112’
 Lover Come Back
 Ул: Рок Хадсон (Rock Hudson), Дорис Деј (Doris Day)
 Р: Делберт Мен (Delbert Mann)
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19:00  СЕКУНДЕ (САД, 1966) 106’
 Ул: Рок Хадсон (Rock Hudson), Салом Џенс (Salome Jens)
 Р: Делберт Мен (Delbert Mann)
21:00  НАЈЛЕПШИ СПОРТ ЗА МУШКАРЦЕ (САД, 1964) 120’
 Man’s Favorite Sport? 
 Ул: Рок Хадсон (Rock Hudson), Пола Прентис (Paula Prentiss) 
 Р: Хауард Хокс (Howard Hawks)

 Понедељак 12.10 .
17:00  ЛАВИНА (САД, 1978) 91’ 
 Avalanche
 Ул: Рок Хадсон (Rock Hudson), Миа Фароу (Mia Farrow)
 Р: Кори Ален (Corey Allen)
19:00  НАПРСЛО ОГЛЕДАЛО (САД, 1980) 105’ 
 The Mirror Crack’d 
 Ул: Анђела Ленсбури (Angela Lansbury), Рок Хадсон (Rock Hudson)
 Р: Гај Хемилтон (Guy Hamilton)
21:00  ШПИЈУНКА ДАРЛИНГ ЛИЛИ (САД, 1970) 136’ 
 Darling Lili 
 Ул: Рок Хадсон (Rock Hudson), Џули Ендрјус (Julie Andrews)
 Р: Блејк Едвардс (Blake Edwards)

 Уторак 13.10.
 Сећање на... ЛЕВ ДУРОВ 
17:00  ОКОВАНИ ШОФЕРИ (СССР/ЈУГ 1974) 97’
 Еdinstvennaja doroga
 Ул: Вељко Мандић, Душан Јанићијевић, Лев Дуров (Lev Durov)
 Р: Владимир Павловић

 Сећање на... БЕТСИ ПАЛМЕР (Betsy Palmer)
19:00  МИСТЕР РОБЕРТС (САД 1955) 123’ 
 Mister Roberts
 Ул: Хенри Фонда (Henry Fonda), Бетси Палмер (Betsy Palmer) 
 р:Џон Форд (John Ford), Мервин Лерој (Mervyn LeRoy)
21:00  ПЕТАК ТРИНАЕСТИ (САД 1980) 95’ 
 Friday the 13th
 Ул: Бетси Палмер (Betsy Palmer), Едриен Кинг (Adrienne King)
 р: Шон Си Канингем (Sean C Cunningham)

 Среда 14.10.
18:30 ПРОСЈАК (ИТА 1961) 120’ 
 Accatone
 Ул: Франко Ћити (Franco Citti), Франка Пасут (Fanca Pasut)
 Р: Пјер Паоло Пазолини (Pier Paolo Pasolini)
21:00  МАМА РОМА (ИТА 1962) 106’ 
 Mamma Roma
 Ул: Ана Мањани (Anna Magnani), Франко Ћити (Franco Citti)
 Р: Пјер Паоло Пазолини (Pier Paolo Pasolini)
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 Чевртак 15.10.
17:00  Промоција књиге „Биљешке о Пазолинију“ аутора Милована   
 Валтера. О књизи и делу Пазолинија говориће поред аутора   
 и Мирко Себић, уредник часописа „Нова мисао“ и стручни    
 сарадник Југословенске кинотека,  драматург Ненад Беквалац
18:30  ЈЕВАНЂЕЉЕ ПО МАТЕЈУ (ИТА/ФРА 1964) 137’ 
 Il vangelo secondo Matteo
 Ул: Енрике Иразокуи (Enrique Irazoqui), 
 Маргериа Карузо (Margheria Caruso)
 Р: Пјер Паоло Пазолини (Pier Paolo Pasolini)
21:00  КРАЉ ЕДИП (ИТА/МАР 1967) 104’
 Edipo re
 Ул: Силвана Мангано (Silvana Mangano), 
 Франко Ћити (Franco Citti)
 Р: Пјер Паоло Пазолини (Pier Paolo Pasolini)

 Петак 16.10.
18:30  ТЕОРЕМА (ИТА 1968) 105’ 
 Тeorema
 Ул: Силвана Мангано (Silvana Mangano), 
 Теренс Стемп (Terence Stamp)
 Р: Пјер Паоло Пазолини (Pier Paolo Pasolini)
21:00  МЕДЕА (ИТА/ФРА/ЗАП.НЕМ 1969) 110’ 
 Medea
 Ул: Марија Калас (Maria Callas), Масимо Ђироти (Massimo Girotti)
 Р: Пјер Паоло Пазолини (Pier Paolo Pasolini)

 Субота 17.10
18:30  ДЕКАМЕРОН (ИТА/ФРА/ЗАП.НЕМ 1971) 112’
 Il Decameron
 Ул: Франко Ћити (Franco Citti), Нинето Даволи (Ninetto Davoli) 
 Р: Пјер Паоло Пазолини (Pier Paolo Pasolini)
21:00  КАНТЕРБЕРИЈСКЕ ПРИЧЕ (ИТА/ФРА 1972) 112’
 I racconti di Canterbury
 Ул: Хју Грифит (Hugh Griffith), Лаура Бети (Laura Betti)
 Р: Пјер Паоло Пазолини (Pier Paolo Pasolini)

 Недеља 18.10.
18:30 ЦВЕТ 1001 НОЋИ (ИТА/ФРА 1974) 130’
 Il fiore delle mille e una notte
 Ул: Франко Ћити (Franco Citti), Нинето Даволи (Ninetto Davoli) 
 Р: Пјер Паоло Пазолини (Pier Paolo Pasolini)
21:00  САЛО (ИТА/ФРА 1975) 116’
 Salò o le 120 giornate di Sodoma
 Ул: Паоло Боначели (Paolo Bonacelli), 
 Ђорђо Каталди (Giorgio Cataldi)
 Р: Пјер Паоло Пазолини (Pier Paolo Pasolini)
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 Понедељак 19.10.
 РУСКИ КЛАСИЦИ НА ФИЛМУ 

 Александар Сергејевич Пушкин
19:00  МЕЋАВА (СССР 1965) 76’
 Metel’
 Ул: Валентина Титова (Valentina Titova), 
 Георгиј Мартињук (Georgij Martynјuk)
 Р: Владимир Басов (Vladimir Basov)

 Лав Николајевич Толстој
21:00 ОБИЧНА СМРТ (СССР 1985) 67’
 Prostaja smert’...
 Ул: Валериј Пријемихов (Valerij Priemyhov), 
 Алиса Фрејндлих (Alisa Freindlikh)
 Р: Александар Каjдановски (Aleksandr Kajdanovskij)

 Уторак 20.10.
 Николај Васиљевич Гогољ
19:00  ВИЈ (СССР 1967) 77’
 Vij 
 Ул: Леонид Курављов (Leonid Kuravlev), 
 Наталија Варлеј (Natal’ja Varleј)
 Р: Константин Jeршов (Konstantin Eršov), 
 Георгиј Крoпачов (Georgij Kropačev)

 Фјодор Михајлович Достојевски
21:00  ИДИОТ (СССР 1958) 118’
 Idiot 
 Ул: Јулија Борисова (Yuliya Borisova), Јуриј Јаковљев (Jurij Jakovlev)
 Р: Иван Пирјев (Ivan Pyr’ev)

 Среда 21.10.
 Иван Сергејевич Тургењев
19:00  МУМУ (СССР 1959) 70’
 Mumu
 Ул: Афанасиj Кочетков (Afanasi Kochetkov), 
 Нина Гребешкова (Nina Grebeškova)
 Р: Анатолиј Бобровски (Anatolij Bobrovskij), 
 Jeвгениј Тетерин (Evgenij Teterin)

 Иван Александрович Гончаров
21:00  НЕКОЛИКО ДАНА ИЗ ЖИВОТА И. И. ОБЛОМОВА (СССР 1979) 140’
 Neskol’ko dnej iz žizni I.I. Oblomova
 Ул: Олег Табаков (Oleg Tabakov), Јуриј Богатирјов (Jurij Bogatyrev)
 Р: Никита Михалков (Nikita Mikhalkov)
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 Четвртак 22.10.
 Александaр Иванович Куприн
19:00  БЕЛА ПУДЛИЦА (СССР 1956) 65’
 Belyj pudel’
 Ул: Виктор Кољцов (Viktor Kol’cov), 
 Волођа Пољаков (Volodja Poljakov)
 Р: Маријана Рошаљ (Marianna Rošal’), 
 Владимир Шредељ (Vladimir Šredel’)
 Михаил Јурјевич Љермонтов
21:00  ЈУНАК НАШЕГ ДОБА / БЕЛА (СССР 1966) 109’
 Bela
 Ул: Владимир Ивашов (Vladimir Ivashov), 
 Силвија Берова (Sil’vija Berova)
 Р: Станислав Ростоцки (Stanislav Rostockij)

 Петак 23.10.
 Антон Павлович Чехов
19:00  ЦВРЧАК (СССР 1955) 88’ 
 Poprygun’ja 
 Ул: Људмила Целиковскаја (Lјudmila Celikovskaja), 
 Сергеј Бондарчук (Sergei Bondarchuk)
 Р: Самсон Самсонов (Samson Samsonov)
 Mаксим Горки
21:00 ФОМА ГОРДЕЈЕВ (СССР 1959) 96’
 Foma Gordeev
 Ул: Сергеј Лукјанов (Sergeј Luk’janov), 
 Георгиј Јепифанцев (Georgij Epifancev)
 Р: Марк Дoнској (Mark Donskoy)

 Субота 24.10.
 Александар Грин
19:00 ЦРВЕНА ЈЕДРА (СССР 1961) 84’
 Alye parusa
 Ул: Анастасија Вертинскаја (Anastasia Vertinskaya), 
 Јелена Черемшанова (Yelena Cheremshanova)
 Р: Александар Птушко (Aleksandr Ptuško)
 Михаил Афанасијевич Булгаков
21:00 МОРФИЈУМ (РУ 2008) 110’
 Morfij
 Ул: Леонид Бичевин (Leonid Bichevin), 
 Ингеборга Дапкунајте (Ingeborga  Dapkunaite)
 Р: Алексеј Балабанов (Aleksey Balabanov)

 Недеља 25.10.
 Михаил Александрович Шолохов
19:00  ЧОВЕКОВА СУДБИНА (СССР 1959) 96’
 Sud’ba čeloveka
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 Ул: Сергеј Бондарчук (Sergei Bondarchuk), 
 Павел Борискин (Pavel Boriskin)
 Р: Сергеј Бондарчук (Sergei Bondarchuk)

 Иља Иљф и Јевгениј Петров
21:00 ДВАНАЕСТ СТОЛИЦА (СССР 1971) 153’
 12 stul’ev
 Ул: Арчил Гомиашвили (Archil Gomiashvili), 
 Сергеј Филипов (Sergey Filippov)
 Р: Леонид Гајдај (Leonid Gaidai)

 Понедељак 26.10.
 Сећање на... ГИзЕЛА ВУКОВИЋ
17:00  У РАСКОРАКУ (ЈУГ 1968) 93’ 
 Р: Миленко Штрбац
 Ул: Гизела Вуковић, Драгомир Бојанић Гидра

 Сећање на.... ХИРОШИ КОИзУМИ (Hiroshi Koizumi)
19:00  ОБРАЧУН ДВА ЧУДОВИШТА (ЈП, 1974) 81’
 Gojira tai Mekagojira
 Ул: Казуја Аојама (Kazuya Aoyama), 
 Хироши Коизуми (Hiroshi Koizumi)
 Р: Јун Фукуда (Jun Fukuda)

 Сећање на... СТАНИСЛАВА ЦАНА зАРИЋ
21:00  ТАМНА ЈЕ НОЋ (СРЈ 1995) 110’ 
 Ул: Бранка Катић, Драган Мићановић
 Р: Драган Кресоја
 М: Станислава Цана Зарић

 Уторак 27.10.
 СВЕТСКИ ДАН АУДИОВИзЕЛНЕ БАШТИНЕ
17:00  Колекција Ђоке Богдановића 1
19:00  Колекција Ђоке Богдановића 2
21:00  Колекција Ђоке Богдановића 3

 Среда 28.10.
17:00  Сећање на... БАХТИЈОР ХУБОЈНАзАРОВ

 Сећање на... БАД ЈОРКИН (Bud Yorkin)
19:00  РАЗВОД НА АМЕРИЧКИ НАЧИН (САД 1967) 109’ 
 Divorce American Style
 Ул: Дик Ван Дајк (Dick Van Dyke), Боби Рејнолдс (Bobbie Reynolds)
 Р: Бад Јоркин (Bud Yorkin)
21:00  ЛОПОВ КОЈИ ЈЕ ДОШАО НА ВЕЧЕРУ (САД 1973) 104’ 
 The Thief Who came to Dinner
 Ул: Рајан Онил (Ryan O’Neal), Жаклин Бисе (Jacqueline Bisset)
 Р: Бад Јоркин (Bud Yorkin)
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 Четвртак 29.10.
 ШОК КОРИДОР ПРЕДСТАВЉА: ШПАГЕТИ ХОРОР 
 ЛУЧИО ФУЛЧИ (Lucio Fulci)
17:00  БЕЛИ ОЧЊАК (ИТ/ШПА/ФР 1974) 101’
 Zanna Bianca
 Ул: Франко Неро (Franco Nero), Вирна Лизи (Virna Lisi)
 Р: Лучио Фулчи (Lucio Fulci)
19:00  ИЗАЗОВ БЕЛЕ ШАПЕ (ИТ/ФР 1974) 95’
 Il ritorno di Zanna Bianca 
 Ул: Франко Неро (Franco Nero), Вирна Лизи (Virna Lisi)
 Р: Лучио Фулчи (Lucio Fulci)
21:00  ОСТРВО ЖИВИХ МРТВАЦА (ИТ 1979) 94’
 Zombi 2
 Ул: Тиса Фароу (Tisa Farrow), Ијан МекКалек (Ian McCulloch)
 Р: Лучио Фулчи (Lucio Fulci)

 Петак 30.10.
17:00  СРЕБРНО СЕДЛО (ИТ 1978) 94’
 Sella d’argento
 Ул: Ђулијано Ђема (Giuliano Gemma), Свен Валсеки (Sven Valsecchi)
 Р: Лучио Фулчи (Lucio Fulci)
19:00  ОЧИ ЗЛА (ИТ 1982) 89’
 Manhattan Baby
 Ул: Кристофер Конели (Christopher Connelly), 
 Лаура Лензи (Laura Lenzi)
 Р: Лучио Фулчи (Lucio Fulci)
21:00  ГРАД ЖИВИХ МРТВАЦА (ИТ 1980) 93’
 Paura nella città dei morti viventi
 Ул: Кристофер Џорџ (Christopher George), 
 Катриона МекКол (Catriona MacColl)
 Р: Лучио Фулчи (Lucio Fulci)

 Субота 31.10.
17:00  СНОВИ ЗЛОЧИНА (ИТ/ШПА/ФР 1971) 91’
 Una lucertola con la pelle di donna
 Ул: Флоринда Болкан (Florinda Bolkan), Жан Сорел (Jean Sorel)
 Р: Лучио Фулчи (Lucio Fulci)
19:00  ЊУЈОРШКИ ТРБОСЕК (ИТ 1982) 91’
 Lo squartatore di New York
 Ул: Џек Хедли (Jack Hedley), Аламанта Саска (Almanta Suska)
 Р: Лучио Фулчи (Lucio Fulci)
21:00  СЕДАМ ВРАТА СМРТИ (ИТ 1981) 87’
 ...E tu vivrai nel terrore! L’aldilà
 Ул: Катриона МекКол (Catriona MacColl), 
 Дејвид Ворбек (David Warbeck)
 Р: Лучио Фулчи (Lucio Fulci)
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СТУДИО ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ „ДР ВЛАДА ПЕТРИЋ“

20. и 21. октобар, увек са почетком у 17:00

КОМПАЊЕРОСИ
Vamos a matar, compañeros
Р: Серђо Корбучи/Sergio Corbucci, гл. Франко Неро/Franco Nero, 
Томас Милиан/Tomas Milian
пп. It, Šp, Z. Nem., 1970 
трајање: 119’

КОМПАЊЕРОСИ

Превремени избори? 
Крвава смена власти? 
Вође које се ротирају на рингишпилу империјалистичке корупције? 
Капиталисти који подстичу грађански рат како би се домогли ресурса? 
Избеглице које покушавају да илегално пређу границу? 
СВЕ је ту, али не ради се о нашем савременом тренутку.
Ради се о Корбучијевом филму коју популистичко уопштавање свр-

става у „запатисички вестерн“. У ствари, то је (условно) комунистичка шпаге-
ти-каубојска рок-опера. 

Многима смета Корбучијево „режијско лудирање и преглумљивање“ 
његовог мињеника Милијана, што се може објаснити само погрешним (кри-
тичарским и гледалачким) „читањем“ партитуре мајстора Мориконеа: он је 
савршено остварио намере редитеља; а и доследно музичко-сценски екс-
пресивна глума и режија су само прикладне свом задатку. 

Ова опера јесте у многоме визионарски минималистичка, по музич-
ким средствима којима је остварена, али је савршено ефикасна и пре свега 
– није досадна, како то опера (као форма) уме да буде, па је данас већина из-
бегава, приписујући јој порекло из латинског термина „operosus“ (досадан).

Сиже либрета је срећно изабран из увек свеже ситуације Мексичке 
револуције, која, својим готово цигански приземним, утилитаристичким 
резоном онемогућује зашећерене, преузвишено патосиране узлете евро-
пејских (школски марксистичких) тумачења овакве борбе за власт. 

Па, иако су њена носећа лица готово горкијевске протуве (и један па-
пирнати идеалист) које историјски контекст подиже на пиједестал митских 
јунака, то се у опери показује као сасвим природна и по себи разумљива 
садржина. Овде је античка трагична нагнатост на делање нешто логично и 
неизбежно. Али је све чешће, у добром старом духу комедије дел арте, и – 
просто блескасто смешно. 

Самом природом опере све то је постварено и, најзад, реалистично.
Па како се платоновско-кармички колски точак Историје све брже ок-

реће, тако се и КОМПАЊЕРОСИ, као један од његових паоца најзад сварше-
но уклопио у српску и глобалну ситуацију.

Уживајте, ако можете.
Борислав Станојевић 
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ART HOUSE БИОСКОП 
Мала сала у Узун Мирковој 1

 1 - 7.10.
18:30  КАКО ПОСТАТИ ХЕРОЈ (СРБ 2007)
 Ул: Младен Матичевић, Горан Терзић
 Р: Младен Матичевић
21:00  НОВА ПРИЈАТЕЉИЦА (ФРА 2014)
 Une nouvelle amie
 Ул: Ромен Дирис (Romain Duris), 
 Анаис Демустије (Anais Demoustier)
 Р: Франсоа Озон (Francois Ozon)

 8 - 14.10.
18:30  ПРЕПУШТЕНИ МОРУ – ЉУДИ МАЊЕГ БОГА (САД/Мауританија/
 Мароко/Сенегал 2010)
 Adrift: People of a Lesser God
 Ул: Доминик Молар
 Р: Доминик Молар (Dominique Mollard)
 21:00  ПАЗОЛИНИ (ФРА/БЕЛ/ИТА 2014)
 Pasolini
 Ул: Виљем Дефо Willem Defoe), 
 Рикардо Скамарчо (Riccardo Scamarcio)
 Р: Абел Ферара (Abel Ferara)

 15 – 21.10.
18:30 СОВЈЕТСКА ПРИЧА (Летонија 2008)
 The Soviet Story
 Ул: Андре Бри (Andre Brie), Владимир Буковски (Vladimir Bukovsky)
 Р: Едвинс Снор (Edvins Snore)
21:00 ПОСЛЕДЊА СТАНИЦА 174 (БРА/ФРА 2008)
 Última Parada 174 
 Ул: Михел Гомеш (Michel Gomes, Крис Виана (Chris Vianna)
 Р: Бруно Барето (Bruno Barreto)

 22 – 28.10.
18:30 ПОСЛЕДЊА АМБУЛАНТНА КОЛА СОФИЈЕ (ХР/БУГ/НЕМ 2012)
 Последната линейка на София
 Ул: Мила Кикзаилова, Пламен Славков
 Р: Илиан Метев
21:00 УКУС ЧАЈА (ЈАП 2004)
 Cha no aji
 Ул: Маја Бано (Maya Banno), Такахиро Сато (Takahiro Sato)
 Р: Кацухито Иши (Katsuhito Ishii)

 29.10 – 4.11.
18:30 МУШКАРЦИ НА ГОТОВС (ШПА 2012)
 Una pistola en cada mano
 Ул: Хавијер Камара (Javier Camera), Рикардо Дарин (Ricardo Darin)
 Р: Сеск Гај (Cesc Gay)
21:00 НОЋНА КРЕТАЊА (САД 2013)
 Night Moves
 Ул: Џеси Ајзенберг (Jesse Eisenberg), Дакота Фенинг (Dakota Fanning)
 Р: Кели Рајхард (Kelly Reichardt)
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ПРЕПУШТЕНИ МОРУ – ЉУДИ МАЊЕГ БОГА 
(САД/Мауританија/Мароко/Сенегал 2010)
Adrift: People of a Lesser God
Режија: Доминик Молар 
(Dominique Mollard)
Сценарио: Доминик Молар 
(Dominique Mollard)
Улоге: Доминик Молар
Жанр: документарни
Трајање: 100 мин.

Потресна прича на тему која сваким даном 
добија све више актуелности.
Редитељ Филма Доминик Молар, иначе но-
винар, више пута номинован за Пулицерову 
награду, испловљава из Западне Африке, 

заједно са 38 афричких емиграната, међу којима је и петомесечна беба, чији 
је једини циљ да се домогну златних обала Европе. Сви путници, спаковани 
као сардине у бушном риболовачком кануу, крећу под пуним месецом на 
своје мукотрпно путовање.

ПОСЛЕДЊА АМБУЛАНТНА КОЛА СОФИЈЕ 
(ХР/БУГ/НЕМ 2012)
Последната линейка на София
Режија: Илиан Метев
Сценарио: Илиан Метев
Улоге: Мила Микхаилова, Пламен Славков
Жанр: документарни
Трајање: 75 мин.

У граду у којем 13 кола хитне помоћи по-
кушава да опслужи готово три милиона 
становника, Краси је атипичан херој: пуши 
цигарету за цигаретом и спасава животе у 
непрекидној смени од 48 сати. Ово је филм 
о авантурама доктора, медицинске сестре 
и возача амбулантних кола у Софији, глав-
ном граду Бугарске. Борећи се под навалом 
бесмислица здравственог система који је 
у расулу и једва зарађујући за живот, њих 
троје покушавају да спасу животе. На леђи-
ма друштвене и политичке несреће најсиро-

машније и најкорумпираније чланице Европске Уније, воде их хумани квали-
тети, алтруистичка дела и смисао за хумоР: Једна од најтрагичнијих жртава 
државе је здравствени систем и то се највише осећа у служби хитне помоћи. 
Након двадесет година капитализма, број хитних служби у Софији пао је са 
140 на 13. Систем је на ивици потпуног распада.
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НОЋНА КРЕТАЊА 
(САД 2013)
Night Moves
Режија: Кели Рајхард (Kelly Reichardt)
Сценарио: Џонатан Реумонд (Jonathan Raymond), 
Кели Рајхард (Kelly Reichardt)
Улоге: Џеси Ајзенберг (Jesse Eisenberg), 
Дакота Фенинг (Dakota Fanning)
Жанр: драма/трилер
Трајање: 112 мин.

Три радикална борца за заштиту животне средине намеравају да дигну у 
ваздух хидроелектрану која је симбол свега онога што презиру! Хармон је 
бивши маринац, радикализован и огорчен због онога што је видео док је 
служио у страној земљи. Ипак, у дубини душе он је остао „алфа мужјак“, гла-
дан авантуре кога усхићује уништење и битка.
Дена је бивша припадница „високог друштва“, озлојеђена потрошачким 
менталитетом који влада око ње. Преселила се на запад и прекинула све 
контакте с породицом.
Џош, њихов вођа, „самоуки“ је војник, одан очувању Земље на било који 
начин. Потиче из средње класе, потпуно је посвећен природи и можда има 
најдубља уверења од све троје...

НОВА ПРИЈАТЕЉИЦА 
(ФРА 2014)
Une nouvelle amie
Режија: Франсоа Озон (Francois Ozon)
Сценарио: Франсоа Озон (Francois Ozon), 
Рут Рендел (Ruth Rendell) – роман
Улоге: Ромен Дирис (Romain Duris), 
Анаис Демустије (Anais Demoustier)
Жанр: драма
Трајање: 108 мин.

После смрти своје најбоље пријатељице, Клер запада у дубоку депресију, но 
неочекивано откриће о пријатељичином супругу пружиће јој нов поглед на 
живот. У петнаестом дугометражном филму једног од најбољих савремених 
француских редитеља, Франсоа Озона, у средишту су мушко-женски односи, 
питање полног идентитета, сложени интимни и друштвени односи. Редитељ 
препознатљив по филмовима који задиру испод површине савремене фран-
цуске буржоазије излажући њихове обмане, фетише, трансагресије и скри-
вене чежње, овај пут доноси необичну причу о љубави, губитку и идентитету.
Клер и Лора су пријатељице од раног детињства. Лора се прва удаје и добија 
бебу. Међутим, она се убрзо тешко разболи и на опроштају замоли своју 
најбољу другарицу Клер да брине о њеној беби и мужу. Међутим, изне-
нађења тек предстоје јер ће се Клер суочити са ситуацијом коју ни у сну није 
могла да претпостави.
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КАКО ПОСТАТИ ХЕРОЈ 
(СРБ 2007)
Режија: Младен Матичевић
Сценарио: Младен Матичевић
Улоге: Младен Матичевић, Горан Терзић
Жанр: документарни
Трајање: 80 мин.

Ремек дело документарног филма које је 
освојило награде на фестивалима широм све-
та! Напунивши 40 година, филмски редитељ 
Младен Матичевић схвата да је незадовољан 
својим животом. Када једног дана, опхрван 
вишемесечном депресијом, на ТВ-у налети 
на пренос маратонске трке у Ротердаму, он 

доноси одлуку да промени свој живот. Упркос годинама и тежини од 116 кг, 
он почиње да тренира са идејом да за мање од годину дана претрчи 42 км 
на Београдском маратону. Његова идеја наилази на подсмех код породице, 
пријатеља и спортских стручњака, али он наставља да тренира. Најпродава-
нији овдашњи филм у последњих двадесетак година и једини филм с ових 
простора за који су права откупљена чак и за Јапан!

ПОСЛЕДЊА СТАНИЦА 174 
(БРА/ФРА 2008)
Última Parada 174 
Режија: Бруно Барето (Bruno Barreto)
Сценарио: Браулио Мантовани 
(Bráulio Mantovani)
Улоге: Михел Гомеш (Michel Gomes), 
Крис Виана (Chris Vianna)
Жанр: крими/драма/трилер
Трајање: 104 мин.

Вожња коју никада нећете заборавити...
Сандро је криминалац, жртва, одрастао у 
сиротињском делу Рија де Жанеира. Својим 
очима је гледао убиство мајке када је имао 
10 година и убрзо после почиње да се дру-

жи са бандом деце бескућника. Пошто је вођа банде претио полицији, по-
лиција у масакру убија стотине ове деце. Сандро је један од неколицине 
преживелих, али завршава у поправном дому где се спријатељује са Алом 
који му помаже да побегне. Поново је на улици која нуди живот криминал-
ца и остати поштен је много теже него што је Сандро замишљао. Живот му 
креће на боље, све до дана када долази до куће своје веренице и затиче је у 
кревету са Алом. Цео свет му се руши и он бесно напада Ала и у очају отима 
градски аутобус на линији 174 и започиње вожњу која ће имати катастрофал-
не последице.



музеј југословенске кинотеке
пр

ог
ра

м

20

УКУС ЧАЈА 
(ЈАП 2004)
Cha no aji
Режија и сценарио: Кацухито Иши (Katsuhito Ishii)
Улоге: Маја Бано (Maya Banno), 
Такахиро Сато (Takahiro Sato)
Жанр: комедија/драма
Трајање: 143 мин.

Прича о породици сањара која живи у јапанском селу 
и њиховим напорима да остваре своје снове.
Мама је уметник која жели да се истакне на пољу ани-
мације, а отац је хипнотизер који се труди да приушти 
својој породици све што је потребно. Ајано, ујак који 
живи живот у рокенрол стилу жели да постане тонац, 
док Дека жуди за певањем. Син покушава да скупи 

храброст како би исказао своју наклоност према лепој девојци, док ћерка 
трага за савршеним окретом како би савладала џиновску напаст. Сваки члан 
породице се појављује у серији вешто испреплетаних слика које се протежу 
од флешбекова и измишљених сценарија до незамисливих епизода, које се 
на крају спајају и формирају ову невероватну филмску причу. Појединачне 
сцене покривају мноштво различитих тема, од уклете шуме и јакуза духова 
до бејзбол лудорија, али су тако добро уклопљене да филму дају опуштајућу 
атмосферу.

СОВЈЕТСКА ПРИЧА 
(Летонија 2008)
The Soviet Story
Режија и сценарио: Едвинс Снор (Edvins Snore)
Улоге: Андре Бри (Andre Brie), 
Владимир Буковски (Vladimir Bukovsky)
Жанр: документарни/историја
Трајање: 86 мин.

Ово је прича о Савезничкој сили која је помагала на-
цистима приликом прогона Јевреја и која је убијала 
и свој сопствени народ. Уз помоћ Запада, ова сила је 
тријумфовала 9. маја 1945. Њени злочини су табу тема 
и комплетна прича никада није испричана. До сада...
Филм је сниман преко две године, а за њега се истра-
живало преко десет и представља заиста јединствен 

поглед у скорију историју совјета. Интервјуима са стручњацима и сведочан-
ствима људи који су преживели и искусили ове ужасе, „Совјетска прича“ даје 
глас онима који су пропатили и преиспитује завештање модерне Европе.
Истраживање обухвата сарадњу КГБ-а и нациста, Велику глад у Украјини, 
масакр у Катјину и посету кампу смрти Магадан у Сибиру где је КГБ експе-
риментисао на заробљеницима. Први пут је приказан снимак нациста који 
приказује како су Совјети помогли Хитлеру да покрене Други светски рат, 
као и документе и фотографије никад пре виђене у јавности. Ово је прича, 
заташкавана преко 60 година, о боли, неправди и стварној политици.
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ПАзОЛИНИ 
(ФРА/БЕЛ/ИТА 2014)
Pasolini
Режија: Абел Ферара (Abel Ferara)
Сценарио: Маурицио Браучи (Maurizio Braucci), 
Абел Ферара (Abel Ferara)
Улоге: Виљем Дефо Willem Defoe), 
Рикардо Скамарчо (Riccardo Scamarcio)
Жанр: биографска драма
Трајање: 84 мин.

Један дан, један живот. Рим, у ноћи 2. новем-
бра 1975, велики италијански песник и редитељ 
Пјер Паоло Пазолини је убијен. Пазолини је 

симбол уметности која се бори против моћи. Његови написи су скандалоз-
ни, његове филмове санкционишу цензори, многи га воле, али га многи и 
мрзе. Дан пред смрт, Пазолини проводи последње сате са вољеном мајком 
и, касније, са најдражим пријатељима пре него што коначно, у свом алфа-ро-
меу, не оде у ноћ у потрази за авантурама у Вечном граду. У зору,Пазолинија 
налазе мртвог на плажи у Остији на рубу града.

ПУТОВАЊЕ У МРАЧНА ВРЕМЕНА 
(НЕМ/ВБ 2012)
Ken Follett’s Journey Into the Dark Ages
Режија и сценарио: Џен Тарнер (Jann Turner)
Жанр: историја/документарни
Трајање: 90 мин.

Први пут у својој богатој каријери, врхунски при-
поведач и светски познат аутор бестселера Кен 
Фолет, домаћин је документарца који нам опи-
сује узбудљив период Мрачног доба... Ниједан 
период у историји нам не буди машту као Мрач-
но доба. То је ера увијена у мистарију, време 
када су племићи и игумани, градитељи и монаси 

владали, док су се обични људи и сељаци борили да преживе. Куга, глад 
и спаљивање вештица су били уобичајена појава. Оне, који су доводили у 
питање ауторитет цркве, чекала је највећа казна – смрт. Ипак, постојали су 
људи који су се усудили да се успротиве, због разума и правде, храбри муш-
карци и жене који су представљали светло у тим мрачним временима.
Кен Фолет нам представља ликове који су му били инспирација за његове 
епске романе Стубови земље и Свет без краја. Фолет нам даје да завиримо 
у његов свет маште и изванредне ликове који су га инспирисали – жене као 
што су Хилдегард Фон Бинген, која се залагала за нове методе лечења и Мар-
гарит Порет која је 1295. године изазвала цркву револуционарном књигом.
Ко су биле ове жене које су промениле свет? Зашто су посумњале у оно што 
су милиони пре њих прихватили као истину? Како су успеле да преиспитају 
правила која су управљала вером, друштвом и медицином? И како су успеле 
да победе најстрашнију епидемију свих времена – кугу и то у свету у којем 
није било места за науку? 
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4. ФЕСТИВАЛ ТУРСКОГ ФИЛМА

ДУГА ПРИЧА (Uzun Hikaye)
Година: 2012.
Режија: Осман Синав
Улоге: Кенан Имирзалиоглу 
(Kenan Imirzalioglu), 
Тугче Казаз (Tugçe Kazaz), 
Мустафа Алабора (Mustafa Alabora)
Трајање: 125 мин

Радња филма прати тродеценијски пе-
риод живота главног јунака Алија. Након 
што је у раном детињству остао без ро-
дитеља, Али са својим дедом емигрира 
из Бугарске у Турску и одраста у Ејупу, 
делу Истанбула. У раној младости Али се 
заљубљује у лепу Муниру, ћерку власни-
ка локалног биоскопа... 

ЈОзГАТ БЛУз (Yozgat Blues)
Година: 2013.
Режија: Махмут Фазил Чошун 
(Mahmut Fazil Coscun)
Главне улоге: Ерџан Кесал (Ercan Kesal), 
Ајча Дамгачи (Ayça Damgaci), 
Тансу Бичер (Tansu Biçer)
Трајање: 93 мин

Јавуз је професор музике који повремено 
наступа као музичар у градским тржним 
центрима изводећи популарне музич-
ке хитове седамдесетих. Након што му 
је понуђено да наступа у малом граду у 
унутрашњости, Јавуз, иако невољно, од-
лучује да прихвати прилику. 
У малом граду Јозгат, Јавуз и његов ко-
лега Несе сусрећу се са необичним до-

гађајима и живописним карактерима Анадолије.

ЏАН (Can)
Година: 2011.
Режија: Рашит Челикезер (Raşit Çelikezer)
Главне улоге: Селен Учер (Selen Uçer), Сердар Орчин (Serdar Orçin),
Јусуф Беркан Демирбаг (Yusuf Berkan Demirbag)
Трајање: 106 мин
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Џан је упечатљива прича о усвајању детета из угла брачног пара Ајше 
и Кемала чији се, наизглед савршени животи мењају из корена услед њихо-
ве огромне жеље да постану родитељи. Испричан у паралелној наративној 
форми, филм обрађује теме мушког поноса и друштва склоног да осуђује 
људе без деце.

МЕРЈЕМ (Meryem)
Година: 2013.
Режија: Аталај Тасдикен (Atalay Tasdiken)
Улоге: Зејнеп Чамџи (Zeynep Çamci), 
Исмаил Хаџиоглу (Ismail Hacioglu), 
Зерин Зумер (Zerrin Sümer)
Трајање: 95 мин

Мерјем је млада невеста удата за Мустафу, који се 
свега шест дана након венчања враћа на посао у 
Истанбул, уз обећање да ће се ускоро вратити по 
њу. Док месеци пролазе, Мерјем чезне за Муста-
фом и брачним животом суочавајући се са бројним 
искушењима и осудама малог града у ком живи.

СИВАС (Sivas)
Година: 2014.
Режија: Кан Мујдечи (Kaan Müjdeci)
Улоге: Окан Авџи (Okan Avci), Џакир (Cakir), 
Озан Челик (Ozan Celik
Трајање: 97 мин

Сивас је необична филмска прича која осли-
кава пријатељство и сурови свет борби паса у заба-
ченим крајевима Анадолије. Једанаестогодишњи 
дечак Аслан спасава повређеног пса Сиваса, ов-
чара остављеног да угине након бруталне борбе. 
Након што га усвоји, Асиан покушава да уз помоћ 
Сиваса импресионира школске другове, истовре-
мено желећи да се докаже испред девојчице у коју 
је заљубљен.
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I Need a Dodge - 
4. Фестивал Паралел 

У оквиру 4. Паралел-а, Београдског 
Фестивала Субкултуре /6-11.октобар, 

Миксер-Кинотека-КЦ Град/ домаћа пуб-
лика има прилику да премијерно погледа 

музички документарац I Need a Dodge, Joe Strummer on the Run.
Ово је најновија у, до сада већ бројном, низу документарних филм-

ских сторија, које су се бавиле животом и личношћу једног од најутицајнијих 
рок музичара свих времена, вођом легендарне британске панк рок групе 
Клеш (The Clash), Џоом Страмером. 

Филм открива шта се са познатим музичарем дешавало након рас-
пада култног бенда, када је отишао у Шпанију. Истовремено, то је и прича 
о несталом аутомобилу Џоа Страмера, која нас заправо и метафорично и 
стварно води у интригантну Андалузију, у пост-франковској ери. Кроз овај 
филм, упознајемо се са једним од турбулентних периода у Страмеровом жи-
воту и његовом потрагом за новим идентитетом. Филм је на шпанском и 
енглеском језику, јер су актери Страмерови блиски пријатељи и сарадници, 
из Лондона и Андалузије. Редитељ и продуцент је Ник Хол (Nick Hall). Ове го-
дине филм је приказан је на великим светским фестивалима документарног 
филма.

Музеј кинотеке у Косовској улици, среда, 7. октобра, у 20 часова. 
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ФИЛМСКИ ЦИКЛУС ПОЧАСНЕ НАГРАДЕ ГОЈА:

АНТОНИО БАНДЕРАС
Почасна награда Гоја 2014: Антонио Бандерас

Антонио Бандерас, глумац из Малаге, добитник је почасне награде„Гоја“ 
за животно дело 2014. године. Шпанска академија за филм донела је ову 

одлуку на основу „блиставе каријере на обе стране Атлантика, током које је 
развио глумачку свестраност, показао се као режисер и крочио и на поље 
продукције“.

Циклус обухвата низ филмова у којима је глумио Антонио Бандерас 
између 1985. и 1990. године, као и други филм на којем је радио као реди-
тељ. Ово је несумњиво програм који пружа увид у разлику између ове две 
фазе Бандерасовог рада на филму: глумачке фазе (која је уједно и занимљив 
приказ шпанске кинематографије осамдесетих година) и потоњег преласка 
иза камере у улогу редитеља.

Три године након филмског дебија, Антонио Бандерас прикључио се 
филмској подели у којој су били неки од најбољих комичара шпанске кине-
матографије: “Фараонов двор” (La corte de faraón, 1985), сатиричној адапта-
цији истоимене шпанске сарсуеле. Сасвим изван овог глумачког регистра, 
Бандерас је током осамдесетих година експериментисао у жанру трилера 
на филмовима као што су “Задовољство убијања” (El placer de matar, 1985) 
и “Ако ти кажу да сам пао” (Si te dicen que caí, 1989). Наравно, не можемо да 
занемаримо његове роле заводника попут оне у филму “Уз ветар” (Contra el 
viento, 1990).

Током деведесетих година, Антонио Бандерас се сели у Холивуд и 
почиње његова каријера на обе стране Атлантика. У оквиру овог плодног 
периода, добитник Оскара Фернандо Труеба ангажовао га је за хиспаноаме-
ричку продукцију Two Much (1995), класичну романтичну комедију косцена-
риста браће Фернанда и Давида Труебе.

Антонио Бандерас, већ са продуцентским и редитељским искуством, 
окренуо се свом другом задатку иза камере: екранизацији романа Пут у 
непознато (El camino de los ingleses, 2006) Антонија Солера који је такође 
учествовао у адаптацији сценарија. Оком зрелог посматрача, и сада из перс-
пективе старије генерације, Бандерас осликава проблеме омладине у XXИ 
веку, који се заправо разликују само у форми, али и не и у својој суштини од 
проблема некадашњих генерација младих које су третирали бројни Алмодо-
варови филмови у којима је глумио.

Антонио Бандерас је недавно био продуцент и главни глумац филма 
Autómata (2014) у режији Габа Ибањеса и тренутно припрема свој трећег 
играни филм, Соло, на тему посттрауматског стреса војника по повратку с 
фронта.

ФАРАОНОВ ДВОР, Хосе Луис Гарсиа Санћес (1985)
Крајем четрдесетих година одиграва се један необичан догађај: по-

летна позоришна трупа усудила се да премијерно изведе једну представу, 
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без одговарајуће дозволе и контроле цензуре. У питању је мјузикл „Фара-
онов двор“, забрањен због својих смелих политичких, еротских и религи-
озних ставова. Током једне дуге ноћи у полицијској станици, шеф полиције 
истражује мотиве који су чланове трупе навели на такав безумни поступак. 
Током испитивања испливавају детаљи, уз плес и песме из музичких нумера. 

Награде: Сребрна шкољка за најбољу режију на Филсмком фестивалу 
у Сан Себастијану (1985).

ЗАДОВОЉСТВО УБИЈАЊА, Феликс Ротаета (1988)
Један млади професор математике, самац и припадник високог слоја 

друштва и један ситни дилер, привлачан и конфликтан, случајно се упознају 
и отктривају да имају нешто заједничко: задовољство убијања.

Награде: Номинација за Награду Гоја за најбољи адаптирани сцена-
рио (1989).

АКО ТИ КАЖУ ДА САМ ПАО, Висенте Аранда (1989)
Година је 1970. У обдукцијској сали једне болнице, часна сестра Па-

улина и Нито препознају лешеве двоје другова из детињства. То су Хава и 
Хуанита. Сећања их воде у 1940. годину, у опостушену Барселону, у којој су се 
деца, у недостатку играчака, забављала причајући приче „Авентис“, у којима 
би комбиновали знање и машту, мешајући фикцију са стварношћу. 

Награде: Награду Гоја за најбољег глумца Хорхеу Сансу (1990), 7 номи-
нација у другим категоријама.

УЗ ВЕТАР, Пако Перињан (1990) 
Прича о инцесту између Хуана и Ане. Он одлази у једну опустошену 

андалузијску област, бежећи од ове везе, у покушају да започне нови живот. 
Тамо почиње да ради као заваривач у једном индустријском комплексу за 
радиоактивни отпад. Након годину дана раздвојености, Ана креће у потрагу 
за својим братом, спремна да се бори за њега, сматрајући га једином љу-
бави свог живота. Мало по мало, како се лажи између њих множе, њихова 
ситуација се полако компликује и постаје све мучнија.

Награде: Две номинације за Награду Гоја (најбољи млади редитељ и 
најбоља споредна женска улога).

ПУТ У НЕПОЗНАТО, Антонио Бандерас (2006)
Мигелито Давила је младић немирног духа који има само један 

бубрег. Рано је развио наду да ће постати песник. Али, сањати је лако, а жи-
вето тешко. Током једног лета које је означило крај младалачкој наивности, 
Мигелито и његови другови ће испитати своје границе у сексуалним аванту-
рама, пријатељству, насиљу и љубави, између уживања на сунцу и летњих 
олуја. Знају да ће ускоро морати да крену стазом која ће их претворити или 
у хероје или у сенке, и да ће стићи до краја света. И питају се шта их чека на 
другом крају пута у непознато.

Награде: Две номинације за Награду Гоја 2007 (најбољи млади глумац 
и најбоља адаптација сценарија).
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Задовољство убијања

Фараонов двор
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РУСКА КЊИЖЕВНОСТ НА ФИЛМУ

Поводом јубиларног шездесетог сајма књига у Београду чији је гост-до-
маћин Русија, Југословенска кинотека је припремила програм филмова 

совјетске и руске продукције који су настали на основу књижевних дела ве-
ликих руских класика. Јако је тешко у мору изузетних дела какве је изнедри-
ла фасцинантна култура чији књижевни темељи крећу још од Кијевске Русије 
(Слово о полку Игорову), преко средњовековних књижевних и религиозних 
списа, баштине класицизма и романтизма, до 19. и 20. века када стварају 
горостаси светске славе Пушкин, Гогољ, Љермонтов, Тургењев, Достојевски, 
Толстој, Чехов, Буњин, Горки, све до Бабеља, Булгакова, Шолохова, Пастер-
нака, Замјатина, Солжењицина, Распутина и многих других, изабрати четр-
наест наслова и њихових аутора - репрезената свега онога што је створила 
непоновљива и западном човеку неухватљива „руска душа“. Иако субјекти-
ван, верујемо да ће овај избор који је намерно изоставио најпознатије кла-
сике пребачене на филмско платно, дати праву слику о гигантској књижевној 
снази једне земље и народа небројено пута кроз историју везаних и прија-
тељски окренутих ка Србији и Србима и дати могућност љубитељима филма 
да се после гледања овог циклуса поново врате књизи, благу које у ери но-
вих електронских комуникација све више заборављамо. 

1. Александар Сергејевич Пушкин (1799 – 1837), с правом се сматра 
првим генијем руске књижевности. Мајстор стиха, који се одликује необич-
ном осећајношћу и једноставношћу израза, за време кратког живота ство-
рио је таква ремек дела као што су роман у прози Евгеније Оњегин, поема 
Руслан и Људмила, драма Борис Годунов, приповетке и новеле Белкинове 
приче, Пикова дама, Капетанова кћи и многе друге. Иначе, Пушкинова дела 
су радо екранизована у светској кинематографији, постоји близу осамдесет 
филмова насталих на бази његове бесмртне књижевности. Мећава Влади-
мира Басова из 1965 године је друга екранизација ове занимљиве приповет-
ке која је део Белкинових прича (прву, из немог периода режирао је Николај 
Маликов 1918 године) и руска филмска критика ју је високо вредновала за 
очигледне уметничке квалитете и евокацију епохе у којој се догађа.

2. Лав Николајевич Толстој (1928 – 1910) „див из Јасна Пољане“, пле-
мић који је ужаснут својим богатством одлучио да се посвети разоблича-
вању тешког стања у Русији, али и новим тумачењем јеванђеља како би свој 
живот ускладио са њим. Први Рус добитник Нобелове награде за књижев-
ност 1910. Године, написао је многа незаборавна дела: велике романе Рат 
и мир и Ана Карењина, краће романе Кројцерова соната, Васкрсење, Хаџи 
Мурат, приповетке и новеле Севастопољске приче, Козаци, Поликушка, 
Смрт Ивана Иљича, Отац Сергеј, драму Живи леш и многе друге. До сада је 
урађено близу сто тридесет екранизација Толстојевих романа и приповедака 
а овога пута приказаћемо недовољно познати бисер Обична смрт, (1985) 
филм настао по новели Смрти Ивана Иљича, сјајно црно-бело остварење 
Александра Кајдановског, превасходно глумца и редитеља невеликог опуса, 
који је филмску критику још више збунио и поделио постмодернистичком 
Женом продавца бензина из 1989 године.
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3. Николај Васиљевич Гогољ (1809 – 1852) је био отац руске реа-
листичке прозе, творац натурализма али и сатиричног правца у домаћој 
књижевности 19 века. Написао је ненадмашне романе и новеле Вечери на 
салашу код Дикањке, Миргород, Тарас Буљба, Арабеске, Нос, Шињел као 
и непревазиђене Мртве душе, драме Ревизор и Женидба и многа друга 
дела. Нико боље од њега није приказао „каријеристе и подмитљивце, ситне 
крадљивце туђег времена и труда, пијане силнике и оне који у пићу топе 
тугу“. Гогољева остварења су доживела преко шездесет филмских верзија до 
наших дана а једно од визуелно најатрактивнијих је Виј из 1967 Константи-
на Јершова и Георгија Кропачова. Овај живописни Гогољев прилог богатом 
свету руске и словенске фантастике је у филму Јершова и Кропачова далеко 
боље осветљен него у истоименој прошлогодишњој мамутској продукцији 
Олега Степченка са великом светском звездом Џејсоном Флемингом у глав-
ној улози. 

4. Фјодор Михајлович Достојевски (1821 – 1881) за живота дугого-
дишњи робијаш због чланства у тајном антицаристичком кружоку и рела-
тивно успешни писац, убрзо по смрти постаје култни аутор, а данас је по 
многима највећи писац свих времена. У својим делима бавио се светом 
„понижених и увређених“, а највеће резултате остварио је анализирајући 
психологију душе и најтамнијих кутака људске психе. Мислилац изразито 
хришћанске оријентације, непоколебљиви трагач и истраживач односа до-
бра и зла у човеку, оставио је непроцењив утицај на развој модерне свет-
ске књижевности. У низу његових капиталних дела истичу се романи Бедни 
људи, Двојник, Беле ноћи, Забелешке из подземља, Понижени и увређени, 
Злочин и казна, Коцкар, Идиот, Зли дуси, Браћа Карамазови, аутобиограф-
ске приповетке Забелешке из мртвог дома, као и Пишчев дневник. Међу сто 
петнаест остварења насталих по Достојевском, Идиот (1958) Ивана Пирје-
ва заслужује посебно место како због изузетне глуме главних протагониста, 
тако и због клаустрофобичне атмосфере пуне тензије у ваздуху, која се мора 
приписати његовом редитељском дару.

5. Иван Сергејевич Тургењев (1818 – 1883), најпотпунији представник 
руског класичног реализма 19 века, први је писац из огромне царевине који 
је постао познат на Западу, где је дуго и живео. У његовим делима приметна 
је свеобухватна галерија руских типова људи, спахија и сељака, интелектуал-
ца који је у конзервативној племићко аристократској култури или „сувишни 
човек“ или нихилиста, те дивних нежних али и енергичних женских ликова 
Књижевно наслеђе Тургењева које је у себи носило посебну црту елегич-
ности најбоље се очитовало у новелама Ловчеви записи, Дневник сувишног 
човека, Муму, Прва љубав, Пролећне воде и романима Рудин, Племићко 
гнездо, Уочи нових дана, а нарочито у роману Очеви и деца, по коме је по-
себно популаран. На светском филму до данас је свет Тургењевљевих јунака 
екранизован у четрдесет остварења а у најврсније од њих спада и Муму Ана-
толија Бобровског и Јевгенија Тетерина, из 1959 године, верна адаптација 
истоимене новеле, много успешнија од новије верзије из 1998 године, коју 
је режирао Јуриј Гримов. 

6. Иван Александрович Гончаров (1812 – 1891) је био истакнути ро-
мансијер али и аутор књижевно критичких чланака, путописа и мемоарских 
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дела. Његова књижевност је пуна епске ширине, писана ванредним стилом 
и пуна упечатљивих дијалога и мноштва детаља. Нико боље од њега није 
насликао осећај апатије, бесмислености и узалудности било какве акције 
у којем је било руско племство у 19 веку, а име Обломов, које носи јунак 
његовог најпознатијег дела је постало синоним за такво безвољно стање. 
Најпознатија дела су му романи Обична прича, Обломов, Понор, путопис 
Фрегата Палада, као и Мемоари. Дела Ивана Гончарова нису често об-
рађивана на светском филму, штавише, зна се за само четири екранизације. 
Убедљиво најбоља међу њима је Неколико дана из живота И.И. Обломо-
ва, (1979) ремек дело редитеља Никите Михалкова, које је не само верна 
реконструкција раздобља већ и дело које је досегло до саме сржи Гонча-
ровљеве идеје, док је насловна рола паразитског племића у извођењу Олега 
Табакова свакако једна од највиртуознијих у совјетском филму.

7. Александар Иванович Куприн (1870 – 1938), сјајни руски прозаиста 
који је напустио Русију по доласку бољшевика а у отаџбину се вратио пред 
смрт 1937 године. Војник по образовању, у својим је романима и приповет-
кама сликао широку лепезу руског живота. Најпознатија су му дела романи 
Двобој, Јама, Јункери, Жанета; приповетке и приче Молох, Олесја, Гамбри-
нус, Искушење, Суламита, Анатема и друге. Класично дело руске дечје 
литературе приповетку Бела пудлица Куприн је објавио у једном књижев-
ном листу 1903 године и готово одмах она је постала школско штиво. Међу 
шеснаест досадашњих екранизација Купринових дела, управо Бела пудлица 
(1956) Маријане Рошаљ и Владимира Шредеља највише у себи носи елемен-
те пишчевог препознатљивог стила због кога га је руска читалачка публика 
толико волела и ценила. 

8. Михаил Јурјевич Љермонтов (1814 – 1841), велики и иновативни 
песник који је у руску поезију унео дух немира, скептицизма, незадовољст-
ва, као и осећања беспомоћности интелигенције у решавању најтежих пи-
тања епохе. Најзначајнија дела овог „песника Кавказа“ који је прерано поги-
нуо у двобоју су поеме Демон, Песма о трговцу Калашникову, песме Обла-
ци, Пророк, Отаџбина, Бородино, драма Маскарада и најистакнутије дело, 
роман Јунак нашег доба. На филму су дела овог класика који је за живота 
објавио само једну збирку поезије екранизована релативно мало, само у 
шеснаест остварења. Међу најупечатљивије адаптације свакако спада и Ју-
нак нашег доба / Бела Станислава Ростоцког из 1966 године, који је врло 
минуциозно обрадио прву од пет приповедака из романа Јунак нашег доба, 
које заједнички повезује главним ликом, тајанственим Печорином.

9. Антон Павлович Чехов (1860 – 1904), знаменити руски писац чије 
дело је спона између класичне књижевности и модерних струјања насталих 
пред крај 19 века. За време кратког живота створио је велики број новела, 
приповедака и драма које се одликују дискретним идеализмом, топлом ху-
маношћу и изузетним разумевањем суштине људског. Занимљиво је да ње-
гове драме, као и неке новеле, немају класичну фабулу него су то исповести о 
човековим унутрашњим бурама и ломовима. У његова велика дела убрајају 
се збирка хуморески Шарене приче, новеле и приповетке Досадна историја, 
Двобој, Човек у футроли, Архијереј, Павиљон број 6, Степа, Сељаци, драме 
Галеб, Ујка Вања, Три сестре, Вишњик и многе друге. Чеховљева дела су за 
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филм доживела преко сто педесет адаптација, а нарочито много су га корис-
тили на телевизијском медију за кога су његове приповетке као кратке фор-
ме биле идеалне. У најупечатљивије филмске обраде неког од Чеховљевих 
дела спада рафинирана адаптација приповетке Цврчак у блиставој режији 
Самсона Самсонова из 1955 године, која је с правом добила прву награду на 
фестивалу у Венецији.

10. Максим Горки право име Алексеј Максимович Пешков (1868 – 
1936), најпопуларнији руски писац првих деценија двадесетог века, пред-
ставник пролетерске књижевности и идеолог и апостол „новог живота“. Ње-
гово велико дело написано је у реалистичком духу, сво у тражењу стваралач-
ког принципа, у конфликту између јунака и инертне средине, што га је иако је 
био главна књижевна перјаница бољшевика доста коштало за време Стаљи-
нове страховладе. Најпознатија дела су му, приповетке и романи Макар Чуд-
ра, Челкаш, Маљва, Песма о соколу, Песма о веснику олује, Фома Гордејев, 
Мати, Градић Окуров, аутобиографска трилогија Детињство, Међу људи-
ма и Моји универзитети, Дело Артамонових, Живот Клима Самгина, дра-
ме Малограђани, На дну, Васа Железнова, Јегор Буличов и остали и друга. 
Дела Горког су на филму адаптирана четрдесет четири пута. Највећи експерт 
за адаптацију његових дела на филмском платну био је Марк Донској који се 
осим као редитељ прослављене аутобиографије Горког, Детињство, Међу 
људима и Моји универзитети нарочито исказао у антикапиталистичкој 
драми Фома Гордејев из 1956 године.

11. Александар Степанович Грин – право име Грињевскиј (1880 – 
1932), творац романтичарско-фантастичних дела и следбеник традиција 
Хофмана, Поа, Стивенсона, Конрада и Киплинга. Писац чија је цела биогра-
фија била невероватна авантура, стварао је романе и приповетке без везе 
са Царском и Совјетском Русијом, где је живео, већ се дешавају у морским 
лукама далеко од Европе. Незабораван је његов опис света поморских ка-
петана, морнара, научника, путника, криминалаца, егстравагантне аристо-
кратије, детињастих девојака, галантних негативаца и хероја верних својим 
идеалима. А изнад свега стоји његов стил писања, јединствен у целокупној 
руској књижевности, пун метафора и шароликог речника. Главна дела су му 
романи Блистави свет, Луталица на таласима, Пут у Никудију, приче 
и приповетке Острво Рено, Црвена једра, Четрнаест стопа, Пацоловац, 
Сиви аутомобил, Фанданго и друге. Гриновљеви романи и приповетке су 
шеснаест пута екранизовани на светском филму. Класик међу њима је сва-
како Црвена једра из 1961 године, предивна поетско драмска фантазија у 
режији прослављеног мајстора жанра бајки и скаски Александра Птушка.

12. Михаил Афанасијевич Булгаков (1891 – 1940), велики руски пи-
сац, драматург и позоришни редитељ. Окосница његовог монументалног 
дела везана је за личност и њена стваралачка права, односно борбу јунака са 
демонским и претећим ликовима агресивне и ирационалне свакодневнице. 
„Фантастични реализам“ и филозофија уметности и живота које носи Булга-
ковљево дело имали су незапамћени ефекат у светским размерама и изу-
зетно утицали на совјетску и руску књижевност 20 века. Најпознатија дела 
су му приче и приповетке Белешке једног лекара, Ђаволијада, Кобна јаја, 
Псеће срце, романи Бела гарда, Мајстор и Маргарита (његово најбоље 
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и најкомплексније дело), драме Дани Турбинових, Зојкин стан, Бекство, 
Иван Васиљевич, Последњи дани, Батум и други. Између дванаест филмова 
снимљених по Булгаковљевим делима (међу којима треба истаћи и сјајно 
остварење Александра Саше Петровића Мајстор и Маргарита из 1972) 
одличан кинематографски утисак оставља адаптација аутобиографске при-
поветке Морфијум (2008) о крају царизма и успостављању бољшевичког те-
рора, који је режирао необично талентовани и прерано преминули Алексеј 
Балабанов.

13. Михаил Александрович Шолохов (1905 – 1984), руско-совјетски 
приповедач и романописац, добитник Нобелове награде за књижевност 
1965 године. Аутор монументалног израза који богатим и сочним језиком 
описује живот донских козака али и живот у новим „совјетским условима“ 
са колективизацијом и стварањем колхоза. Најистакнутија су му дела збир-
ке прича и цртица Приче са Дона, Азурна степа, Наука мржње, романи 
Тихи Дон (његово најбесмртније дело), Узорана ледина, Они су се борили 
за отаџбину, повест Човекова судбина и друге. Шолоховљева епска дела 
адаптирана су за филм четрнаест пута. Иако је дводелна фреска Тихи Дон у 
режији Сергеја Герасимова из 1957/58 године најпопуларнији филм по Шо-
лохову, уметнички је много супериорнија трагична прича о страдању Руса у 
Другом светском рату Човекова судбина из 1959 године у којој је бриљирао 
Сергеј Бондарчук као редитељ и главни глумац.

14. Иља Иљф, право име Иља Ар-
нољдович Фајизиљберг (1897 - 1937) и Јев-
гениј Петров, право име Јевгениј Петрович 
Катајев (1903 - 1942), руско-совјетски про-
заисти и сатиричари. Овај књижевни дует, 
мајстора хумористичко-сатиричних фељто-
на, прича и приповедака унео је нови дух у 
совјетску књижевност са својом гротескном 
сликом бирократије и каријеризма у време-
ну НЕП-а и првих година изградње социјали-
зма у СССР-у. Најпознатија заједничка дела 
ових настављача духа Раблеа и Гогоља су 
приповетке Светла личност, Необичне при-
че из живота града Колоколамска, Хиљаду 
и један дан или Нова Шехерезада, путопис 
Приземна Америка, као и њихова капитална 
дела, романи Дванаест столица и Злат-
но теле. Дела Иљфа и Петрова су двадесет 
два пута екранизована на филмском платну. 

Ако би се међу многобројним верзијама њихових најславнијих романа Два-
наест столица и Златно теле тражила најбоља филмска адаптација, у врху 
би свакако било Дванаест столица из 1971, познатог редитеља сатиричних 
комедија Леонида Гајдаја, у којој фасцинира Арчил Гомиашвили у улози пре-
варанта и „великог комбинатора“ Остапа Бендера.

Александар Саша Ердељановић
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Елизабет Тејлор и Рок Хадсон у филму Див
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ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА
РОК ХАДСОН, НЕЖНИ ДИВ

Бавити се животом и филмографијом Рока Хадсона није само трчање кроз 
жанрове, већ стално балансирање над дуализмима тела и душе холи-

вудског шампиона, личних и професионалних потрага за идентитетом, пом-
пезне животне славе и снажног постхумног шока у којем су остављени обо-
жаваоци широм света сазнањем да је Хадсон прва светска звезда оболела 
од АИДС-а. Неправедно, крај Хадсоновог живота и тајна о хомосексуалности 
коју никада јавно није признао, тридесет година од његове смрти, а деведе-
сет година од рођења, посипају пепелом сав филмски шарм и снагу којом је 
највиши глумац свог доба пленио. Истини за вољу, све би било другачије да 
је Хадсонова болест, прикривана карциномом, трајала краће и да је у миру 
умро у париској болници, а не у свом дому на Беверли Хилсу 2. октобра 1985. 
Смрћу Рока Хадсона свет се први пут суочио са опасностима болести новог 
доба. Био је прва холивудска звезда која је пет месеци пред смрт објавила 
да болује од сиде. Сумње да се заразио путем трансфузије крви убрзо су, 
по његовој смрти, демантовала признања партнера и сазнања да је болест 
убрзала његова сексуална оријентација. И поред добрих намера, легенду 
Холивуда сецирала су и два женска писма – књиге Филис Гејтс „Мој муж, Рок 
Хадсон“, са којом је био у браку од 1955. године до 1958. године, и књига 
Саре Дејвидсон „Rock Hudson – His story“. Његов друштвени утицај постао 
је снажнији од седамдесетак снимљених филмова. Хадсон је отворио јед-
ну важну страницу истине - први у низу за кога се објавило да је био хомо-
сексуалац, а потом су уследила слична открића о Рудолфу Валентину, Еролу 
Флину, Тајрону Пауеру, Керију Гранту, Берту Ланкастеру, Марлону Бранду и 
Полу Њумену. Један од највећих светских заводника којем су се обожава-
тељке бацале у загрљај, крај живота дочекао је тако да су га, због болести, 
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избацили из авиона на линији ка Паризу. Тај нехумани гест покренуо је ла-
вину протеста, па и први највећи марш оболелих од ХИВ-а у Сан Франциску. 
Све то насупрот холивудским студијима који признавање хомосексуалности 
филмских звезда сматрају главним разлогом за губитак публике и ударом на 
буџет. Управо та индустрија креирала је дух шармера и заводника Хадсона. 
Тело Рока Хадсона отимало се тим налозима, тражећи у неколико наврата 
улоге грубијана, али студији тој жељи нису удовољавали. Дух заводника до-
носио је милионе. 

Хадсонова идентитетска борба почела је још у младости. Рођен је 17. 
новембра 1925. у Винетки, у држави Илионои, као Рој Шредер млађи. Када 
му се мајка, телефонисткиња, преудала јер је муж аутомеханичар напустио 
породицу, Роја је очух усвојио па је одрастао под именом Рој Фицџералд. 
Након средње школе радио је као поштар, а током Другог светског рата при-
дружио се америчкој морнарици на Филипинима. После рата, са жељом да 
постане глумац, стиже у Калифорнију, али најпре ради као возач камиона. 
1947. запажа га агент Хенри Вилсон који му додељује уметничко име, ком-
бинујући реч Рок – стена као алузија на Гибралтар, и Хадсон – по истоименој 
реци. Ипак, као Рој Фицџералд почиње каријеру дебитујући у филму Одред 
за борбу (Fighter Squadron ,1948), играјући уз тада већ познатог Роберта Сте-
ка. Остало је запамћено да је само једну реченицу снимио након 38 поку-
шаја. Било му је неопходно допунско глумачко образовање и овладавање 
спортским вештинама, што му је убрзо обезбедио Универзал студио. Прве 
филмове снимио је са Фредериком де Кордовом, Пеги (Peggy) и Пустињски 
соко (Desert Hawk), оба из 1950. године, а потом и Here come the Nelsons. 
Први пут је 1950. године сарађивао и са редитељем Џозефом Пивнијем у 
филму Shakedown, са којим ће већ следеће године снимити Човек од челика 
(Iron Man), а три године касније и чувени филм На далеком северу (Back to 
Gods Country). Почетком педестих ређале су се улоге у драмама Air Cadet, The 
Fat Man, Светла победе (Bright Victory) и вестернима Томахавк (Tomahawk), 
Закон je јачи (Horizons West), Scarlet Angel (1952) где је остварио прву главну 
улогу. Педесете године изродиле су бројне квалитетне вестерн филмове а 
На окуци реке (Bend of the River) из 1952. свакако се налази на том списку. 
Редитељ Ентони Мен је тим филмом наставио сарадњу са Џејмсом Стјуартом 
после великог успеха вестерна Пушка Винчестер 73 (Winchester 73). Хадсон 
је био део те сарадње као још млади глумац који је најпре играо индијанског 
поглавицу, а у Окуци..симпатичног коцкара. 

Снимање акција и авантура обележило је 1953, али то га је само пре-
поручило за успехе који ће уследити. Обично се сматра да је улога богатог, 
доконог момка, који случајно изазива слепило једне девојке и затим се по-
тајно брине о њој у Величанственој опсесији (Magnificent Obsession, 1954) 
Дагласа Сирка, прекретница у његовој каријери. Заправо, јасно је да су Сир-
кове режије имале највише утицаја на његову филмографију. Први пут са 
овим редитељем сарађује 1952. у комедији Да ли је неко видео моју девојку? 
(Has anybody Seen my Gal?), да би две године касније били и најпродуктив-
нији снимајући Таза, Кочизов син (Taza, son of Cochise), Капетан Лаконоги 
(Captain Lightfloot), Све што небо допушта (All That Heaven Allows), Никад 
не реци збогом (Never say Goodbuy) - који је Сирк потписао са Џеријем Хопе-



октобар 2015
програм

39

ром, а овај је Хадсона већ узео за филм Једна жеља (One desire). Средином 
педесетих ти филмови уздижу Хадсона у водећу холивудску звезду. Висок, 
леп, добродушног изгледа, тип момка из комшилука, својом филмском осо-
беношћу донео је нешто од психологије доброг каубоја, једноставног и ср-
дачног момка којем се безрезервно верује. То га је учинило подобним за 
улоге поузданих и оданих људи као у мелодрамама - опет Сирковим режија-
ма - Записано у ветру (Written on the wind), Борбена химна (Battle Hymn), 
Потамнели анђели (The Tarnished Angels). Потамнели анђели, студија де-
ликатне психиогије по делу Вилијама Фокнера, била је необично улагање 
Универзала. Иако је критика је у оно време хвалила узбудљиво организо-
ване ваздушне трке, филм у којем Хадсон игра познатог новинара локалног 
листа Бјурка, добио је са патином потребну хваљеност и успео да се одржи 
у сећањима. 

Круна свега, ипак, био је Див (Giant) Џорџа Стивенса, који му 1957. 
доноси номинацију за Оскара.Те године га и часопис Motion Picture Herald 
проглашава највећом атракцијом у Америци. Баш код филма Див, барци сјај-
ног филмског тројца Хадсон, Елизабет Тејлор, Џејмс Дин, отвара се питање 
„тела звезде“ које је чак било тема есеја излаганог на Конференцији Центра 
за геј и лезбејске студије на Јејлу 1989. Аутор Ричард Мејер пише..“тело Рока 
Хадсона требало је да испуни, па чак и да поплави све веће филмско плат-
но педесетих година. Супротстављајући се свом новом такмацу, телевизији, 
Холивуд ће новим технолошким изумима створити спектакуларну величину 
слике. А тело Рока Хадсона које се појављује у пет кинемаскопских продук-
ција, у потпуном је сагласју с пропорцијама великог екрана. С висином од 
193 цм и тежином од 91 кг, Хадсон је био физички несумњиво најкрупнија 
мушка звезда свога времена, а његови филмови и фотографије обилато су 
наглашавали, па и преувеличавали његову природно мишићаву грађу. Ње-
гов филм Див из 1956. године, примера ради, промовисан је као “велика 
прича о великим стварима и великим осећањима”. У њему је Хадсон, велики 
ранчер Бик Бенедикт, оличавао и државу Тексас и делиричну раскош самог 
филма.“ Филм је, иначе, 2005. изабран за очување од стране Националног 
филмског регистра због своје “културне, историјске и естетске важности.”

“Рок Хадсон је горостасан, опуштен, збиља налик стени, и та улога му 
сјајно лежи”- тврдила је тадашња рецензија у часопису Newsweek. Према 
чланку часописа McCalls, насловљеном “Зашто жене воле Рока Хадсона?”, 
руководиоци Универзал студија донели су одлуку да у свим Хадсоновим 
филмовима “буде барем једна сцена у којој Рок преплављује довратак нор-
малне величине”, чиме треба да покаже да је обим свакодневице одвећ 
сићушан спрам његовог тела. То да Хадсон надмашује кадар или у њега једва 
стаје, мотивски се појављује како у његовим филмовима, тако и у рекламним 
фотографијама. На њима је често сликан одоздо, како би се његове, већ не-
вероватне телесне пропорције, додатне увећале. Кршна стена звана Рок, им-
пресиван је, па се његова величина не може ни ограничити ни потрошити. 
Међутим, крупноћа на којој се инсистирало није донела мачизам Марлона 
Бранда или Роберта Стека. Хадсоновој ублаженој мушкост улази се у траг 
преко улога у тзв. „филмовима за жене“, пре свега мелодрамама Дагласа 
Сирка. Латентна неспретност, споре кретње и честа збуњеност чине га пот-
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пуно различитим од осталих америчких глумаца и чине неподесним за улоге 
негативаца, а пожељним романтиком. То су и показале улоге које су га дове-
ле до врхунца популарности, и то уз партнерку Дорис Деј. Први пут освојили 
су публику 1958. романтичном комедијом Мајкла Гордона Шапутање на 
јастуку (Pillow Talk). Холивуд је 50-их правио грешке у покушају да обнови 
расположење 30-их слаткастим комедијама насупрот луксузном бекграунду. 
Иако није добио елеганцију најбољих тадашњих комедија, он има разумно 
духовит сценарио и ситуације које ствара двојничка телефонска веза, а до-
носи и посебну димензију модног дизајна. Касније најбољи пријатељи, Рок 
и Дорис снимили су још Пиџама за двоје (Lover Come Back) и Не шаљи ми 
цвеће (Send me no flowers). Хадсон је од 1957. до 1964. непрекидно био међу 
десет најкомерцијалнијих америчких глумаца, а 1957. и 1959. и први на тој 
листи. Часопис Look наградио га је 1958. статусом „звезда године“. 

Уз изузеће Олдричовог вестерна Последњи сумрак (Last Sunset) из 
1961, где је играо раме уз раме са Кирком Дагласом, 60-те су обележиле та-
кође романтичне комедије у којима су му партнерке биле Ђина Лолобриђи-
да, Дороти Малоун, Мери Пич, Паула Прентис, Клаудија Кардинале. Са њом 
у филму Завезаних очију (Blindfold) и поред љубавних комичних заплета игра 
у трилеру, а донекле то чини и улогом у филму Секунде (Seconds). Мада лоше 
примљен код публике, носи Хадсону изазов потпуне физичке трансфор-
мације. Иако је са акционим филмовима био мање успешан, ратна драма 
Тобрук (1967) оснажиће мужевност његовог зрелог глумачког лика, а уни-
форму ће носити и у филмовима Поларна станица Зебра (Ice Station Zebra), 
Непобеђени (Undefeated) са Џон Вејном, Гнездо стршљенова (Hornets Net). 
Вестерн-акциони низ 70-их година пољуљаће важан успех мјузикла Шпијун-
ка Дарлинг Лили (Darling Lili) са Џули Ендрјус. У орбиту га враћа филм Лавина 
(Avalanche) где, уз Миу Фароу игра упорног власника хотела у новом скијаш-
ком центру, и на крају живота тв серија Династија. 

До 1984. снимио је више од 70 филмова и општи је утисак да је Рок 
Хадсон увек нудио мање претећи, мање сексуалан модел мушкости. Поисто-
већиван је са браком, а супротстављан свакој фантазији секс бомбе, уопште 
хетеросексуалне размене. Чињеница да његово стамено мушко тело у себи 
мора имати ту врсту десексуализоване сигурности, промовисана је као темељ-
ни разлог “Зашто жене воле Рока Хадсона”. У време када се појавио публика је 
била сита бунтовника и опијених неотесанаца. Појавом је обећавао да ће кон-
тролисати то своје горостасно тело, да никада неће прећи дозвољену границу. 
Деловао је здраво, неговано и чисто. Интересанта су запажања да је Хадсо-
нову хигијену, брижљиво неговану филмском фотографијом, красило беспре-
корно здравље карактера које је глумио, нарочито 50- их година. У свим тим 
филмовима женски ликови боре се са разноврсним психичким и физичким 
дисфункцијама, слепилом у Величанственој опсесији, болним мигренама и 
друштвеним остракизмом у Све што небо допушта, сексуалном незајажљи-
вошћу у Записано у ветру. Отуда произлази и парадоксални однос могућих 
гледатељки Сиркових мелодрама према телу Рока Хадсона. Доживљај жен-
ских ликова праћен је болом, а његових улога смирајем и насладом. 

“Непомичност” Рока Хадсона наводила је жене на болест и жељу, али 
је њега почела да обесхрабрује. Када су дељене улоге за Записано у ветру, 
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Хадсон је на све начине пробао да дође до улоге раздражљивог, насилног 
алкохоличара Кајла. Улога, а на крају и номинација за награду, отишла је Ро-
берту Стеку, док је Хадсон морао да се задовољи улогом геолога Мича. Једва 
прикривајући озлојеђеност, Хадсон ће о свом извођењу у филму исправно 
запазити, “Као и обично, толико сам неокаљан, да сам немогућ”. У одбрану 
одлуке о прерасподели улога, један Дејв Липтон, тада глава Универзала јав-
но је изјавио да Рокови фанови неће прихватити да он учини ишта што би га 
довело на рђав глас... „Он им се свиђа зато што би волеле да такав буде њи-
хов отац, мушкарац за кога ће се удати њихове кћери, или љубав из детињст-
ва. Ако бисмо га пустили да се остави таквих ликова, свуда би се чула само 
цика и вриска!!!“ Дакле, када је, као у овом случају, Хадсон покушао да пре-
корачи границу сопствене мушкости, холивудска реторика о томе “шта жене 
желе” изнова ју је уписала у њега. И заувек изгледа уписивала као сметњу 
или мистификацију. Она није била награда за диван труд младића који је 
тридесетак пута на почетку каријере изговарао једну филмску реченицу, већ 
идентитетски баласт који стављање потписа на сарадњу са Холивудом једна-
чи са продајом душе ђаволу. Хадсон је већ одржањем у Холивуду романтич-
ни херој, стена и филмски див нежног срца који је, нажалост први осетио 
гнев женских прокоцканих илузија. Емпајер магазин га је 1995. сврстао у 100 
најсексепилнијих звезда историје филма. Зар не би са истом оном чистотом 
играо и у филму посвећеном себи. Сигурно би. 

Маријана Терзин Стојчић

Пиџама за двоје
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КО ЈЕ (БИО) ПАЗОЛИНИ
(на вест о смрти Пјера Паола Пазолинија)

Четири правца су се укрштала на Пазолинијевом путу до успеха; били су 
то роман, поезија, критика и филм. Та његова свеприсутност, да се разу-

мемо, није била плод тврдоглавости типичне за „self-made-man“-а који про-
грамира своју каријеру; њега, Пазолинија, подстицала је на то пренабујала 
љубав према животу који је сам дефинисао „пороком, готово дрогом“.

Пређемо ли разне етапе Пазолинијевог пута, приметићемо да свака 
од њих садржи, у основи, побуду за увлачењем стварности у литературу. 
Садржи је поезија писана на фурландском дијалекту као и она на италијанс-
ком књижевном, садржи је етичко-социјална поезија и роман и реалистич-
ка приповетка, напокон та побуда се очитује и у његовој плодној филмској 
продукцији.

Пазолинијева фигура издваја се у свету књижевности; он је можда 
последњи велики литерат италијанске традиције, са свим њеним врлинама 
и манама: егоцентризмом, изузетним сензибилитетом, техничко-стилис-
тичком рафинираношћу, идеолошким амбицијама, веома израженим. То 
Пазолинијево „левичарство“ може се објаснити и природом те традиције и 
тог морала: ничег типичнијег од малограђанског писца који у додиру с на-
родном масом и њеним „нешкодљивим“ званичним представницима тражи 
накнаду за свој страх од властите усамљености...“ (А. Асор Роза: „Пазолини у 
„Писцима и народу“).

Пазолини, литерат, поета, писац, онај најистинскији, јесте, уствари, 
онај Пазолини који зна да одбије примамљивост могућег идеолошког и ис-
торицистичког прерушавања и да нам се покаже у свом руху аристократске 
префињености; онај Пазолини који се, пред промашајем властитог живота, 
усуђује викнути да у његовим очима вреди само и једино „естетска страст, 
опсесивна љубав према написаној речи и њеним дражима“. 

Пазолини је превазишао имобилност декадентних токова како на 
уметничком плану, тако и на оном идеолошком: у оквиру стилистике, изле-
чен од првобитних маниристичких грозница, он долази до смирених и ор-
ганских форми високог поетског дигнитета; у оквиру идеологије, управо зато 
што зазире од сваког симплицистичког „engagement“-а, успева да докумен-
тује најпреча питања нашег доба. У помањкању једне апсолутне филозофије 
– потреба за једном методологијом борбе и отпора.

У ери све присутнијег конформизма, мисао мора да се сама утемељи 
у етички ред. То је, чини се, лекција Пазолинијева, који никада није гајио 
илузије о монтираном разрешењу наших проблема. „У друштву као што је 
наше – писао је јуна 1957. у часопису „Officina“ – не може се, у име неког 
будућег оздрављења, једноставно уклонити стање кризе, бола, отуђености“. 
Лекција, дакле, која у промењеној клими, стилистичкој, коинцидира с бол-
ном моралношћу „Грамшијевог пепела“, потврђујући јединство и исправ-
ност на изглед дисперзивног и поливалентног пишчевог дела.

Пазолини је пришао филму с истим менталним и лингвистичким ста-
вом какав је имао према литерарном делу – као песник. У премиси „Новом 
читаоцу“ за антологијско издање његове поезије, Пазолини сам пише:
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„Искључиво сентиментална предиспозиција која је изазвала прибли-
жавање новом медију, донела је собом неискоренљиву навику за формама 
и регулама литерарне генезе мисли и слике, са свим мањкавостима специ-
фичног случаја којег је требало обогатити личним занимањем према нови-
ни. Ето образложења за подређеност у којој се налази делотворни радијус 
филмске слике у односу на схватљивији радијус литерарне слике“. (С. Ареко: 
„Пјер Паоло Пазолини“).

О свом приступању филму Пазолини, у „Херетичком емпиризму“ 
пише:

„... Да ли је мој прелазак с књижевне речи на филм био проузрокован 
крајњом модерношћу или назадовањем? Рекао сам да се бавим филмом да 
бих живео према својој филозофији, што ће рећи, према жељи да физички 
живим једино на разини стварности, а да при томе не дође до магијско-сим-
боличког прекида система лингвистичких знакова. Али какве грозне грехе 
носи таква филозофија? За њу сам нашао имена: „акција“, „рационализам“, 
„прагматизам“, „религија“ – најнегативније колико ја знам, и најопасније 
елементе моје цивилизације. Елементе саме, рецимо, извесног фашизма! 
Да ли ћу у долини Јозафат морати положити рачуна о поклекнућу моје савес-
ти пред дражима технике и мита који се идентификују?“

На Пазолинија треба гледати као на редитеља-поету или, можда 
боље, као на „поету који прави филмове“. Технички, филм поезије се издваја 
оном операцијом коју сам Пазолини дефинише „индиректном слободном 
субјективношћу“.

„Својом полемичком и бунтовничком експерименталношћу, својом 
моралном драмом утканом у сплет савремене цивилизације – закључује 
Ферети у свом опсежном и изузетном критичком огледу о Пазолинију. – Па-
золини уствари, врши активан прелом у нашој књижевној традицији (и фил-
мској) и представља се као значајан иноваторски фактор нашег времена. Но, 
исто тако је очита крајња неизвесност једног трагалаштва какво је ово Па-
золинијево које се налазило у вечном, спазмодичком, очајничком сукобу с 
унутрашњим висцералним светом у његовој свести. Штавише, разгтранатом 
као рак у читавом његовом бићу, сукоб који је последњих година знао су-
више често скршити његову рационалну сабраност и плаховито се повући“.

О себи је Пазолини у „Портретима по мери“ писао: 
„Волим живот, волим га тако снажно, тако очајнички да нећу добро 

проћи; мислим на природне елементе живота: траву, сунце, младост: то је 
порок далеко страшнији од кокаина, не кошта ме ништа, а има га у неме-
реном, бесконачном изобиљу. Ја га гутам, гутам... Шта ће бити са мном, не 
знам....“

Као поета, Пазолини у последње време није пролазио период сјаја 
и популарности; можда су неки неуспели критички огледи, а пре свега ин-
тензивна кинематографска активност, често веома дискутабилна, изазвали 
неповерење различите природе према човеку, песнику, писцу и филмском 
редитељу.

Његову многострану и многоструку делатност сматрамо вредном 
не само због актуелности третираних садржаја, и не само због прегнантне 
конкретности његове прозе и поезије, него због неуморног трагања које 
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открива у његовом сталном суптилном, противречном прелажењу од пред-
стављања једне кризе (оне која виде ишчезавање духа Покрета отпора) до 
представљања једног друштвеног и људског стања (идеолошке и религиозне 
алтернативе нашег друштва).

Пјер Паоло Пазолини рођен је у Болоњи 1922. године. Детињство и 
младост провео је у Фурландији, у мајчином родном месту Касарси, затим у 
Венету и Емилији, студирајући књижевност у Ређо Емилији и Болоњи где је 
дипломирао са темом о Пасколију. Године 1942. објављује у свом издању, у 
Болоњи „Песме Касарси“, а у Касарси – „Где је моја домовина“. Мало касније 
почиње да пише и на књижевном језику: „Дневнике“ и „Плач“ објављене 
1945. и 1946. у Касарси, о личном трошку. У Рим прелази 1949. заједно са 
мајком, следећи импулс пресудан за његову уметничку каријеру.

У збирци „Најбоља младост“ (1954) сакупио је стихове на фурланд-
ском дијалекту, а касније, 1958. у „Славују католичке цркве“ – прве покушаје 
на италијанском књижевном. У међувремену, у Болоњи, с Леонетијем и 
Роверсијем покреће часопис „Officina“ (1955-1959) коме прилазе Волпони, 
Романо, Скалиа и Фортини. У време када почиње да пише нову поезију, са-
купљену 1957. у збирци „Грамшијев пепео“, приступа филму у својству сце-
нографа; његов први покушај сарадње на филму је „Жена с реке“ Марија 
Солдатија (1954) и филму „Заробљеник планине“. Као „филолог“ пише дија-
лошку листу за Фелинијеве „Кабиријине ноћи“ (1957). С редитељем Болоњи-
нијем ради на филму „Мариза намигуша“ (1957) и у „Младим мужевима“ 
(1958), а 1959. коначно му бива поверена комплетна сценографија филма 
„Храбра ноћ“ у коме су садржане и назначене све тематске и техничке прет-
поставке на којима ће се заснивати специјална „поетика“ писца. Као писац 
и есејиста објављује 1955. „Беспризорне“, а 1959. „Жестоки живот“, романе 
чији су протагонисти млади полупролетери римских предграђа којима Па-
золини ставља у уста језик снажно зачињен дијалектизмима. Године 1960. 
скупља у књизи „Страст и идеологија“ своје прве критичке огледе, у којима 
је, пре свега, заметљив интерес за проблеме језика, однос између језика и 
дијалекта и значење „експериментализма“ у послератној литератури.

Исте године, у „Женама Рима“ објављује седам сторија опремљених 
са 104 уметничке фотографије Сама Вагенара и уз увод Алберта Моравије. 
Укључујући се све активније у нову гарду ангажованих редитеља, који су зао-
купљени социјалним и хуманим проблемима везаним за најновију италијан-
ску историју (чије „разоткривање“ је, нажалост, испало сасвим некритично и, 
у основи, само комеморативно) сарађује на снимању филмова „Бојна кола 
8. септембра“ Ђанија Пучинија, „Дуга ноћ 43“ Влорестана Ванчинија, „Смрт 
пријатеља“ Франка Росија, „Лепи Антонио“ (према Бранкатијевом роману) 
и „Луда ноћ“ (према Моравији) Маура Болоњинија. У тој веома интензивној 
години јавља се и као глумац у улози „ер монца“ – богаља у филму „Грбавац“ 
Карла Лицаније; Лицани му је касније (1967), у свомо вестерну „Requiescant“ 
поверио улогу, њему тако конгенијалну – улогу једног револуционарног 
свештеника.

Из 1961. датирају дела „Религија мог времена“, награђена „Кјанчаном“ 
и „Писмо Ненију“, затим сценографија за филм „Девојка у излогу“ Лучијана 
Емера и прво редитељско ремек дело „Просјак“ (Accatone). Последњих годи-
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на приказује „Декамерона“, „Кентерберијске приче“ и „Цвет хиљаду и једне 
ноћи“; у пројекту је остала „Псовка“, филм о животу Светог Павла.

Сценарији свих дугометражних филмова, пропраћени размишљањи-
ма о раду (често „поезијама“) скупљени су у једну књигу: од „Просјака“ 
(1961) до „Маме Роме“ (1962), од „Јеванђеља по Матеју“ (1965) до „Краља 
Едипа“ (1967) од „Свињца“ до „Медеје“ (1970), до „Остије“.

Као теоретичар, Пазолини подржава „филм поезије“, што значи стил 
„поетско-метафизички“, који се изражава кроз интуицију или предоџбе, који 
ослобађа експресивне могућности пригушене традиционалном наративном 
конвенционалношћу, налазећи у „техничким средствима филма“ извор-
ни ониријски, варварски, нерегуларни, агресивни, визионарски квалитет. 
Тој поетици придружује се његова интензивна активност као сарадника на 
сценографији, сценографа и редитеља. Као редитељ дао је серију филмова 
различите вредности, али готово увек значајних по својој експресивној и по-
лемичкој снази, међу којима су и они у којима се друштвене инстанце налазе 
уз бок религиозних мотива. 

Године 1964. изашла му је књига песама „Поезија у облику руже“, 
заједно с „Јеванђељем“, „Теорема“, објављена 1968. мало пре филма, јед-
ног од његових најдискутабилнијих филмова, „својом мешавином прозе и 
поезије може се сматрати – примећује Ареко – семантичким доприносом и 
експерименталним остатком естетских и интелектуалних побуда последњег 
Пазолинија.

Од 1966. заједно с Карочијем и Моравијом, Пазолини руководи но-
вом серијом ревије „Nuovi Argomenti“ (Рим) у којој даје панораму развоја 
критичке мисли у овом часопису. Након збирке приповедака „Плавооки 
Али“ (1965), из штампе излазе лирике „Продуховити и уредити“ (1971), есеји 
„Херетички емпиризам“ (1972 и „Калдерон“ (1973).

Камило Бриа
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Пазолинијева кадар – секвенца и њен утицај на поједине 
ауторе и филмске поджанрове

За Пазолинија се са сигурношћу може рећи да је један од комплетних 
аутора Под комплетним аутором сматрам некога ко се није бавио само 

једном врстом уметности. Овај аутор је прошао кроз неколико фаза био је 
писац, сликар и филмски редитељ. Када је увидео да га писање и сликање не 
задовољава прешао је на филм, али истовремено је писао и радове који су 
допринели филмској семиологији. Теоретичари његовог времена су га доста 
оспоравали и како кажу са лакоћом обарали његове теорије. Један од ње-
гових најзначајних текстова је ’’Расправа о кадар – секвенци или филм као 
семиологија стварности’’ Када је објављен овај есеј , Пазолини није наишао 
на одобравање од својих колега, један од разлога је то што у то време није 
било филмова на којима се могла применити ова теорија, а други је што није 
у потпуности применљива на филмска дела самог аутора.

Есеј

Пазолинијева теорија заснована је на једном кратком документарном 
филму, снимљеном Кенедијевом убиству. Пазолини анализирајући визуел-
ни запис Кенедијеве смрти покушава да докаже да је медијум филма кључни 
инструмент испољавања семиолошке стварности. Ако се ограничимо само 
на овај пример, онда је аутор дефинитивно успео то и да докаже. Оно што 
садржи овај документарац у себи, од кретања колоне, до саме смрти ( начин 
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на који се Кенеди изразио у својој смрти), панике које после настаје, и то све 
снимљено у једном кадру чини ’’ то је кадар – секвенца и то најтипичнији од 
свих могућих кадрова секвенци.’’ 

Пазолини сам каже – филмска уметност увек репродукује садашње 
време – та кадар – секвенца мора бити субјективна и верна оку посматрача 
или сниматеља, када се повуче паралела са снимањем филмова то је на-
метнути поглед посматрача-сниматеља односно редитеља. У даљој анализи 
филма Пазолини каже: “Овај посматрач-сниматељ није, у ствари, бирао свој 
угао снимања: он је једноставно снимао са места на којем се налазио, ка-
дрирајући оно што је његово око, заправо око његове камере видело. Према 
томе, кадар-секвенца је “субјективан”” . 

 У случају да желимо направити филм о овом догађају , морамо се 
сложити са аутором да нам недостају и преостали углови посматрања ‘’ угао 
самог Кенедија, угао Жаклине, угао убице који је пуцао, углови сведока који 
су заузимали погоднија места......’’ У време писања овог рада постојали су 
филмови који су били ништа друго до бесконачне кадар –секвенце, који су 
приказивани у подрумима њујоршког New Cinema (Енди Ворхол и његов Film 
Factory, ту је почео Пол Мориси, чији филмови у структури и начину ода-
бира глумаца подсећају на Пазолинија. Пазолини је више имао филмски 
приступ, док је Мориси више вукао на документаристички.) Ако претпоста-
вимо да преко овог филма Пазолини критикује већ одавно прихваћене и 
конвенцијалне методе раскадриравања и монтаже, с обзиром да кроз своје 
стваралаштво константно тражи нове приступе и то углавном на нивоу про-
вокације, ова претпоставка је више него тачна. “Субјективни кадар, предста-
вља крајност стварности у било којој аудио-визуелној техници. Могуће је и 
појмљиво да се стварност види и чује у њеном појављивању само под једним 
углом,само са једне тачке гледања, а то је увек само угао субјекта који види и 
чује. Чак и онда када у измишљеном филму изаберемо идеалну тачку посма-
трања-следствено томе, апстрактну и натуралистичку – тај угао посматрања 
постаје одједном реалистички и у крајности натуралистички........’’ У даљој 
анализи Пазолини хипотетички расправља о постојању више оваквих случај-
них снимака истог догађаја. Шта би се постигло када би се гледали један за 
другим. Можда би било боље да је те кадрове гледао истовремено. У савре-
меном филму постоји један пример, Мајк Фигис је снимио експериментални 
филм Временски код (Timecode, 2000) . Филм се састоји од четири кадра који 
трају преко сата (постоји више верзија), биоскопско платно је подељено на 
четири екрана. Гледалац прати све кадрове истовремено, сваки је различит, 
али се сви завршавају на једном месту. И ако је пажња подељена, немогуће 
је пратити више од два кадра истовремено, у зависности за које сте се опре-
делили, свако добија своју верзију филма(стварности). Увек можете гледати 
поново и сваки пут може бити другачије. За Фигисово остварење стоји ко-
ментар да је и то нека врста монтаже, елементарне и грубе. Пазолини сматра 
под монтажом: ‘’А шта мислимо да постигнемо помоћу те (смењивања више 
субјективних планова у једној секвенци) монтаже? Умножавање »садашњих 
времена«, као да се радња не одиграва једном пред нашим очима,него по-
ступно и више пута. Ово умножавање »садашњих времена« укида садашње 
време и одузима му смисао, јер свако поједино садашње време поставља 
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као постулат, својим постојањем, релативност оног другога садашњег време-
на, његову невероватност, његову непрецизност, његову двосмисленост....” 
Пазолини покушава да наметне »субјективну кадар – секвенцу« , која тре-
ба да представи најрејалистичнији и најидеалнији приступ прављењу било 
ког филма, по реалном догађају, постојећем писаном или сликаном делу 
или исконструисаном радњом. Под субјективним он не подразумева само 
поглед јунака него самог аутора као посматрача једног догађаја или низа. 
Последњих година су се појавила два филма која су у потпуности преузела 
»субјективну кадар – секвенцу« . Први је француски филм Заљубљени Томас 
(Thomas est amoureux, 2000) редитеља Пјера Пола Рендерса, а други је ка-
надски филм Тачка гледања (Point of View, 2001) редитеља Дејвида Велера. 
У првом филму главни јунак Томас има фобију од људи , односно директног 
контакта, он никада не излази из куће, све контакте које има су преко ком-
пјутера (чак и секс). Оно што повезује овај филм са Пазолинијевом теоријом 
је начин на који је сниман. Све време гледамо из визуре главног јунака, ни-
кад не видимо његово лице, чак и када прође поред огледала (само једном 
у току целог филма) то је замућени одраз. Овим поступком је добијен потпун 
утисак да је филм одраз стварности, јер гледајући га после одређеног вре-
мена толико се идентификујете са јунаком да његова реалност постаје ваша 
реалност и да је филм – једнако живот. У канадском филму је тотално друга-
чија ситуација, мноштво снимљених кадрова – секвенци сваког догађаја, на 
гледаоцу је да бира из којег ће угла да посматра ситуацију, али ово није био-
скопски већ интерактивни филм сниман за кориснике ДВД формата који није 
постојао у Пазолинијево време. Тачка гледања савршено доприноси теорији 
о умножавању садашњих времена. И поступком кликтања на дугме које нам 
омогућава да померимо угао и тиме одузимамо смисао садашњег времена. 
На жалост Пазолини није могао да искористи ове примере за своју теорију, 
ово је тек зачетак који нико није хтео да прихвати са озбиљношћу и ако да-
нас постоји доста примера у светским кинематографијама, ни један од тих 
филмова не прати у потпуности ове тезе него их само делимично користи. 
Пазолинију је остало само да супротстави две међусобно опречне употре-
бе кадар – секвенци, са једне стране њујоршки New Cinema а са друге стра-
не неореалистичким приступима европских аутора, тако да је могао само 
закључити следеће: “Субјективност је доведена до тачке где се производе 
или бескрајни кадрови-секвенце, који застрашују гледаоца безначајношћу 
његове стварности (New Cinema) или дело настало монтажом које гледао-
цу уништава илузију временског континуитета његове стварности и које на 
крају постаје чиста субјективност психолошких докумената....Онај ко напра-
ви кадар-секвенцу да би испољио страхоту пред безначајношћу живота чини 
исту грешку-али супротну-као и онај ко направи кадар-секвенцу да би пока-
зао поезију те безначајности” 

Изгледа да је ова теза до сада применљива у потпуности само на до-
кументарни филм, или чак у живом телевизијском преносу, који се одиграва 
на једном крају планете а неко гледа исти на другом. Ту имамо садашње 
време а истовремено и илузију стварности јер не можемо да опипамо и осе-
тимо мирисе док имамо слику и звук. То је прави натуралистички тренутак. 
Док у филмовима у којима је исконструисана радња, по Пазолинију је ка-
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дар – секвенца највећи »натуралистички тренутак«. Али филмски стварао-
ци никако да се одвоје од класичних погледа на филм , начину снимања и 
монтаже. На тај начин они лажно репродукују стварност, и беже од натура-
лизма “Али страх од натурализма је, бар што се филма тиче, страх од онога 
што јесте, страх од постојећега. То јест, у крајњој линији, страх од недостатка 
природности онога што је, страх од страшне двосмислености стварности, од 
двосмислености која произилази из чињенице да је стварност заснована на 
двосмисленом; чињенице да је време прошло, димензије прошлости вре-
мена. Реч је, дакле, о нечему што је много више од самог натурализма! Бави-
ти се филмским стваралаштвом значи писати на хартији која гори!”

На крају долазимо до онога чиме је Пазолини највише заокупљен у 
својим делима а то је смрт. “Све док не умрем нико неће моћи да буде сигу-
ран да ме стварно познаје,то јест да се нађе у могућности да дарује смисао 
мојој акцији, која остаје лингвистички тренутак, тешко одгонетљив. Неопход-
но је, дакле, да умремо, јер нам, док живимо, недостаје смисао, а језик на-
шег живота остаје непреводљив: хаос могућности, стално тражење односа 
и значења, без решења у континуитету. Смрт врши блештаву монтажу на-
шег живота. Она, у ствари, бира значајне тренутке живота. Значи да нам, 
захваљујући смрти, наш живот служи да се изразимо” Дакле на крају свака 
кадар – секвенца мора да има барем један леш барем једну смрт. Његова 
максима која стоји иза свих његових дела ‘’филм једнако живот’’, глупо звучи 
али када се удубимо она има итекако смисла. Сваки живот мора да има крај 
а крај значи смрт, према томе време у филму мора да буде свршено, а једи-
но га можемо завршити са смрћу. Пазолини исто ставља тачку на смрт: “Кон-
тинуитет живота у тренутку смрти – то јест после изречене монтаже – губи 
оно мноштво времена у којима се крећемо када живимо, уживајући у савр-
шеној кореспонденцији - што нас води прогресивном одумирању – нашег 
живота са временом које пролази. После смрти нема више таквог контину-
итета живота,али остаје његов смисао. Или бити бесмртан и неизразити се, 
или изразити се и умрети. Разлика између филмског стваралаштва и живота 
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може да се занемари, а она иста општа семиологија која описује једно може 
да опише и друго. Смисао акције у животу ће моћи заиста да се одгонетне 
само после смрти, док акција која се догађа у филмском стваралаштву има 
као означено оне исте акције које се догађају у животу и само посредни сми-
сао (смисао и у том случају одгонетљив тек после смрти). Једина разлика која 
постоји између живота и филмског стваралаштва лежи у томе што у филму 
акција, имајући за означено стварне истоветне акције, види свој смисао као 
већ извршен и одгонетљив, као да се смрт већ десила. То значи да је у фил-
му време свршено, прошло, чак ако је реч и о филму са исконструисаном 
радњом. Време није време живота које се живи и доживљава, него време 
живота после смрти.”

Анализа Пазолинијевих филмова у односу на есеј 

У тексту о кадру – секвенци Пазолини је тезу градио на филмовима 
који се баве стварним догађајима више него онима са исконструисаном 
радњом. Тадашњи аутори филмова нису хтели да прихвате ову нову теорију, 
тако да Пазолини може само да је примењује на своја дела. Оно што иде 
исто у прилог тези је коришћење натуршчика скоро за све своје јунаке а и 
остале које се појављују. Преузео је доста тога из неореализма, притом гра-
дећи сопствени правац. Код њега под стварним догађајима морамо обухва-
тити и писана дела и постојеће слике. Дакле роман и слика представљају за 
њега »стварност«. Ово схватање нас доводи до два примера (овде морам 
ставити напомену , да су ово претпоставке да је Пазолини користио баш ове 
две слике), један из његовог првог филма Accatone (1961), а други из Мама 
Рома (1962). У Accatone имамо повучену паралелу између слике Дoмeниkа 
Гирлaндajoа Мадона и дете и скоро идентичне сцене из филма где мајка 
држи дете у својој кући. У овом филму се највише посветио рушењу мита 
Мадоне као узвишене жене. Обе жене држе дете у приватности својих домо-
ва , обе имају привлачно тужан поглед, на слици у позадини видимо књиге 
и полице, док је код Пазолинија у позадини кухиња. Ово не мора да буде ру-
шење мита већ његово право виђење Мадоне у скромној кућици више него 
у кући са луковима као на слици. Овакво приказивање у контексту филма 
има и контраст ове жене у односу на остале које су или курве или се према 
њима тако понашају. У Мама Рома имамо Етореово распеће на столу и сли-
ку Андрее Mантење Мртви Исус. Позе су скоро идентичне. Пазолинија су 
увек сматрали великим критичарем религије, богохулником и неверником, 
зато сто је у својим филмовима увек повлачио паралеле са Христовим жи-
вотом и умирањем. То се најбоље види из филмова Accatone и Мама Рома. 
Неколико година касније снимио је филм Јеванђеље по Матеју (Il Vangelo 
secondo Matteo, 1964) где узима стваран догађај и оригинални текст самог Је-
ванђеља. Није имао сценарио све је читао из оригиналног текста. Јеванђеље 
по Матеју је Христов живот подељен у више кадрова – секвенци , који су 
његова визија стварности. Много година касније Мел Гибсон ће снимати свој 
филм Страдање Христово (The Passion of Christ, 2004) на истој локацији. 
Гибсон несвесно приступа идеји кадар секвенце када другу половину филма 
посвећује путовању Христа до Голготе. И то је управо онај натуралистички 
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део код Гибсона од кога сви имају страх, а што му приписују као најбољи део 
филма и оно по чему се разликује од осталих екранизација. Али Пазолинијев 
приказ Јеванђеља ипак остаје бољи. Не чини се да је толико био богохулан у 
овом филму а поготово не неверник. У једном интервјуу који је дао 1966 на 
питање : Зашто је неверник, одговорио је : “Ако ви знате да сам ја неверник, 
онда ме боље познајете него ја себе. Можда сам ја неверник, али сам онда 
неверник који има носталгију за веровањем“.

Прва екранизација Пазолинијевог романа је истоимени филм Теорема 
(1968). Филм је на неки начин доживео римејк код Францис Озона и његовог 
првог дугометражног филма Ситком(1998). Озон је заменио странца малим 
белим мишем и идиличну буржоаску породицу разлаже по систему ситком 
серија. Филм поседује одређену дозу гађења приликом гледања, која такође 
подсећа на Пазолинија. Ово дело је уследило после низа кратких филмова, 
који по структури подсећају на мале кадар – секвенце . И уместо да и даље 
следи Пазолинија и даље развија његову тезу , Озон напушта свој узор. 

Почетком седамдесетих Пазолини прави три филма која ће добити 
назив Трилогија живота, што иде у прилог његовој максими филм једнако 
живот. Декамерон (Il Decameron, 1971), Кантеберијске приче (I Racconti di 
Canterbury, 1972) и Цвет 1001 ноћи (Il fiore mile e una notte, 1974). Ово су 
три од четири најуспелије екранизације које је снимио. У овим филмовима 
додаје још једну ставку, сексуалност . Толико натурализује сцене секса да 
их претвара у тотално асексуалне, лишава их било какве еротичности. То ће 
успети у потпуности да прекопира Ларс Вон Трир у филму Идиоти (Idoiterne, 
1998). Сцена где главни јунаци филма покушавају да прикажу како ментално 
заостали имају љубавне односе и секс у једној великој оргији, показује да 
је могуће тако нешто снимити а да се не придржава ни једног клишеа који 
су до тада аутори устоличили у еротским и порнографским филмовима. Код 
Пазолинија свака прича у оквиру трилогије представља једну савршену ка-
дар-секвенцу измонтирану унутар себе, а када се споје са осталима добијамо 
један континуитет и завршен круг. У Идиотима имамо само једну причу која 
прати групу људи која изучава понашање ментално заосталих тако што ће се 
понашати као они, осећати шта они осећају и посматрати реакције других 
према њима. У оквиру филма постоје сви елементи које наводи Пазолини , 
начин на који је снимано и монтирано, што доприноси натуралности, одабир 
глумаца и на крају симболично умирање јер групњак на крају представља 
крај(смрт) групе и експеримента, круг живота је завршен. Триру, помаже у 
репродуковању реалности канони који стоје у оквиру манифеста Догме 95, 
а неки од њих инсистирају на коришћењу камере из руке, коришћење при-
родног светла, начину снимања звука и тема које обрађује, све то у циљу што 
бољег испољавања семиолошке стварности.

Своју насилно прекинуту филмску каријеру Пазолини завршава са 
Сало или 120 дана Содоме (Salo o le 120 giornate di Sodoma, 1974) Савршени 
хибрид између оригиналног текста Маркиза де Сада и драме Жан Женеа 
Балкон (1956) смештен у фашистичку Италију за време рата и Републику 
Сало у којој су се дешавале неописиве грозоте. Сало је кулминација свих 
дотадашњих радова Пазолинија, јер садржи све елементе субјективне ка-
дар – секвенце (углове посматрања аутора и актера), натурализам, смрт и 
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сву безначајност људске стварности. Филм је био забрањен у доста земаља, 
а у онима којима је био приказан је углавном цензурисан. Избачене сцене 
ремете целу концепцију, али то је био и циљ цензорима, јер нису могли да 
прихвате реалност Сала и њену сличност са семиологијом стварности. По-
следњи део филма су највише скраћивали, а завршна секвенца је најбрутал-
нија. Филм спојен са естетиком позоришта страхота, чији главни ликови који 
немају права имена (Војвода, Бискуп, и Магистрат) приређују једни другима 
ултимативни фестивал грозота. Све што чини ову сцену кадрови, количина 
насиља, песме Езре Паунда и музика из опере Кармина бурана, смрт, Пазо-
линијева видна критика на естаблишмент у виду имена, тотално банализо-
вање стварности, они који су на власти и они који су испод, јесте доказ њего-
ве теорије филм-живот, филм - семиологија стварности. Сваки гледалац који 
пажљиво одгледа овај филм, протумачи и ишчита све кодове које је утиснуо 
аутор, доћи ће до страшног сазнања да пред собом гледа своју реалност. То 
је оно чега се све цензорске комисије плаше када секу било који филм.

Утицај есеја на неке поджанрове филма и талас филмова

Пазолини стално критикује своје колеге: ’’по моме мишљењу, аутори 
новога филмског стваралаштва не умиру довољно у својим делима: они се у 
њима крећу превијају или су још боље, у агонији, али не умиру. Због тога њи-
хова дела остају сведочанства о једном болу који се односи на појаву време-
на посматраног са становишта онога што је у њему апсурдно и у том смислу 
можемо да их разматрамо или разумемо само као дела живота.’’ У данашње 
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време то раде углавном аутори хорор филмова, са по којим изузетком у дру-
гим жанровима. Можда то не би требали да посматрамо стриктно у граница-
ма жанра , јер данас су се те границе изгубиле јер сви жанрови имају све еле-
менте. Али ти филмови ипак вуку највише ка хорор жанру. И пре Пазолинија 
је постојало доста хорор филмова, који су се доста држали традиције. Тек 
крајем шездесетих и почетком седамдесетих у Америци се појављују фил-
мови који ће означити почетак новог америчког хорора, који ће брзо прихва-
тити и друге кинематографије. Најсличнији Пазолинију су rape-revenge фил-
мови, први од тих је Последња кућа са леве стране (Last House on the Left, 
1971) редитељски деби Вес Крејвена. Римејк Брегмановог Девичанског изво-
ра. Крејвен у свом филму инсистира на повлачењу паралеле са стварношћу, 
користећи неафирмисане глумце и документаристички приступ снимању. 
Томе доприноси начин на који је снимао сцене силовања и насиља, толи-
ко су реалистичне да вам је у неким тренуцима стварно мучно да гледате. 
Крејвен је доживео исту судбину као и Пазолини, филм је одбачен, негде су 
чак спаљивали копије, тражили су да се избацују делови да се премонтира, 
савременици су му негирали значајност, али на сву срећу има људи који су је 
прихватили. Крајем седамдесетих се појавио још један такав филм Пљујем 
ти на гроб (I spit on your Grave, 1978) редитеља Меир Зарчија . Меир је ишао 
дотле да је један део филма претворио у дугачку кадар-секвенцу са свим 
могућностима монтаже, која приказује четрдесетпетоминутно силовање 
главне јунакиње. И овај филм су бојкотовали, али га данас феминисткиње 
представљају као њихов, јер су у њему нашле оправдање за праведну освету 
главног лика ма колико она брутална била. Од савремених аутора се једино 
приближио Гаспар Ное са филмом Неповратно (Irrеversible, 2002). Пазоли-
ни се сигурно не би сложио са идеологијом ових филмова, али они су верни 
наставак његове тезе о кадар-секвенци.

Други поджанр је snuff (снаф). Сам Пазолини је своју теорију објашња-
вао на легитимном снафу, убиства председника Кенедија. Многи сматрају да 
је ово легитимни жанр. Ако мислимо на реални снаф онда јесте. Али ја ћу се 
овде бавити лажним снафовима који су легитимни за приказивање у биоско-
пима или телевизији. Ови лажњаци су подврсте два жанра један је хорор а 
други је порно филм. У Америчким биоскопима се 1975 појавио филм Снаф 
редитеља Мајкла Финдлеја. Снимљен 1971, чекао је дуго на своје појављи-
вање, 75-те је био погодан тренутак, јер се шушкало о постојању таквих фил-
мова на црном тржишту. Финдлеј је то искористио, исконструисао причу и 
пустио филм са рекламом да је то прави снаф ‘’The film that could only be 
made in Sauth America... where Life is CHEAP!’’. То је био слоган који је био 
прихватљив за америчку јавност јер нису могли да прихвате да је тако нешто 
снимљено код њих. Филм је изазвао опречне реакције и много гнушања, 
али је наставио да живи у другим ауторима. Најбољи пример је Емануела у 
Америци (Emanuelle in America, 1976) , режија Џо Д’Амато. Реч је о серијалу 
црна Емануела. Емануела коју игра тамнопута лепотица Лаура Гремсер је но-
винарка која истражује чудне случајеве широм света. У овој епизоди она је у 
потрази за ауторима снафова. Као и друге ауторе пре и Дамата су бездушно 
цензурисали и скратили са више од петнаест минута и избацили сцену сни-
мања снафа, која најбоље приказује реалност целог жанра. Тачку на комби-
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нације документарног и филма ставља Руђеро Деодато у Канибал Холока-
уст (Cannibal Holocaust, 1979). Група научника организује експедицију да би 
пронашла унајмљене филммејкере – авантуристе који су отишли у Амазон 
да снимају племена канибала. Подухват је био успешан и пронашли су сним-
ке које је оставила измасакрирана екипа иза себе. Постоји две групе снима-
ка , они који су за послодавце и приватни у којима се види да све грозоте које 
се виде нису учинили канибали већ сами аутори да би га што боље продали. 
То се може протумачити као лажна слика стварности коју покушавају да нам 
потуре филмски аутори, што потврђује Пазолинијеву теорију о страхоти од 
претераног натурализма. Да све буде потпуно, група авантуриста доживља-
ва стравичан крај у хајки коју је на њих организовало племе. Сниматељ је 
све успео да сними, и када је остао само он камера пада и случајно снима 
његов крај. После ових филмова, следећи ступањ су телевизијске докумен-
тарне емисије које приказују талас насиља широм света. Најбољи пример је 
ТВ емисија Top Cops која је кренула почетком деведесетих. Зависи од епизо-
де , понеки пут можете налетети и на акцију која иде уживо. Сам Пазолини 
се ограђује од телевизије’’ I must confess that even here i do not arrive at he 
heart of violence... the real violence is that of television ... For me , the maximum 
of violence is a television announcer. In my films, violence is mechanism, never a 
real fact..’’ И ако није желео да га тумаче на тај начин његове тезе су доживе-
ле експанзију у лажним снафовима и реалити шоовима.

Треба поменути и неколико савремених аутора који нису у Хорор 
жанру. Најбољи пример је Американац Лари Кларк. Ларијеви филмови 
одишу Пазолинијем, његов филм који најбоље на то указује јесте Силеџија 
(Bully, 2001). Кларк је узео стваран догађај који је узбуркао јавност. Група 
младића и девојака, организовала је брутално убиство свог друга, који их је 
све групно и појединачно малтретирао. Прича је састављена из више-кадар 
секвенци, али се не завршава смрћу, убиство је уследило мало пре краја. 
Чину убијања не недостаје скоро ништа савршена кадар секвенца, која је 
покривена из свих углова, чак из погледа убијеног који се завршава замуће-
ним погледом пре коначног ударца. Кларк иде даље од смрти , јер актери 
злочина морају бити кажњени. Казне које су им изречене су потресније од 
учињеног дела. Сви актери су малолетни, а пресуде су: једна смртна казна, 
неколико доживотних робија, и казне од 20 до 40 година. У филму су углав-
ном натуршчици и неафирмисани глумци и скоро сви одговарају ликовима 
по својим годинама. Може се повући још једна паралела са Пазолинијем, а 
то је константна провокација која је све гора са сваким долазећим филмом. 
Код аутора као што су Фигис и Трир, које сам већ помињао, осећа се недос-
татак подржавања Пазолинија у њиховим филмовима. Фигис је начинио по-
кушај у два наврата у Временском коду и Хотелу (2001), а онда отишао у 
неке друге воде. Трирови филмови су константна потрага тако да му се сви 
филмови разликују. Остали филмови као Тачка погледа и Заљубљени Томас 
, су још увек у фази експеримента. Јединио ко је отишао мало даље је Рејн 
Котер и његов серијал порнографских филмова Point of View, али и је и то 
експеримент у оквиру порно филма. 

 Јапанци су најдаље отишли у прављењу лажних снафова. Јапан шок 
синема је издала око двадесетак. Мало их је стигло на западно тржиште. 
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Guinea Pig: Devil’s Experiment (1985) потписан је као група аутора, Flowers of 
Flash and Blood (1986) Hideshi Hino i Psycho-Imitation of Snuff (1987), исто пот-
писан као група аутора. Devil’s Experiment подсећа на кадар секвенце у New 
Cinema, и лишен је било какве сложеније монтаже. Хинов филм има неку 
монтажу и циљ малтретирања је уметничко дело од крви и меса. Psycho иде 
више на варијанту сексуалног малтретирања и једини којем недостаје кадар 
секвенца из визуре саме жртве. У појединим тренуцима не можете да раз-
ликујете да ли је лажан или прави снаф. 

 Сви поменути филмови у тексту се у неким тачкама додирују са Па-
золинијевом тезом. Оно сто их највише повезује то је умирање. Пазолини 
се жалио како аутори ’’не умиру довољно у својим филмовима’’, чини се 
као да данас умиру превише. Аутори ових филмова су се смо користили ка-
дар-секвенцом када им је то требало, нико није то у потпуности довео до 
краја. Нико се није чак одважио да оде иза за тезе о смрти сем, два ауто-
ра. По Пазолинију ’’Смисао акције у животу ће моћи заиста да се одгонетне 
само после смрти’’ Два Европљанина један Немац Јорг Бутгерајт и Шпанац 
Начо Черда су отворили нови поджанр некро-филма. Они се искључиво баве 
оним што иде после смрти, тако да њихови филмови почињу са смрћу и ту за 
њих почиње живот. Краљ мртвих (Der Todesking, 1989) Бутгерајт и Aftermath 
(1993) Черда, су два најбоља примера из дела ових синеаста. У Краљу мрт-
вих гледамо један леш и његово распадање које је покривено из свих углова 
, чак се види распадање изунутра. Ова сцена је убрзана тако да се добија 
нешто слично анимацији , али идеја кадар секвенце је испоштована (у обр-
нутом смислу). Код Черде имамо више нешто што подсећа на New Cinema, 
где преко постављење скривене камере у мртвачници, гледамо једног рад-
ника, који се пошто су сви отишли иживљава над једним женским лешом. 
Још увек немају довољно поклоника међу критичарима и теоретичарима 
тако да ова два аутора интервјуишу један другог и сами праве дискусије. Па-
золини би се сигурно згрозио да види на који начин се тумаче његове тезе, 
али сигурно би Фром био пресрећан јер његова књига Анатомија људске 
деструктивности добија сигурну потврду у некро-филмовима.

На крају Пазолини би био захвалан на постојању ових филмова јер 
га је доста аутора схватило озбиљно и нису тако лако обарали и одбијали 
његове тезе као Умберто Еко. Да је данас жив сигурно би ставио тачку на 
своје теоретисање о кадар секвенци анализирајући једини случајни снаф 
после снимљене Кенедијеве смрти, а то је документовано рушење Трговин-
ског центра у Њујорку 11 септембра 2001. Пошто није располагао оволиким 
мноштвом лоших и добрих примера, морао се ограничити на New Cinema и 
своје савременике. Али када сагледамо цело његово дело, јер тако треба су-
дити о било ком аутору, то је константно доказивање његове тезе. Његовом 
последњем филмском делу Сало, једино недостаје умирање самог аутора, 
то се десило убрзо после пуштања у јавност овог филма. Да ли је Пазолини 
стварно тражио смрт или је она дошла случајно то никада нећемо знати. Ако 
изводимо закључак из његових поступака и оно сто је направио у животу ово 
је једини могући крај за Пазолинија. Можда је само предалеко отишао у до-
казивању исправности својих теорија јер умро је по њему савршеном смрћу, 
његовој слободи избора смрти:
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’’Сваки добровољац који тражи значајну смрт, као ексхибицију, мора 
се упутити к ватреној линији, управо: нема других места где можете стро-
го извршити свој програм... Само је смрт хероја спектакл; и само је она ко-
рисна... Режисери-мученици дакле , по самоодлуци налазе се увек, стилис-
тички, на ватреној линији: тј. на бојишту лингвистичких прекорачења. Након 
дугог изазивања законика( то јест света који се њиме користи) након дугог 
излагања, они завршавају тако што насртљиво желе: бити рањени и убијени 
оружјем које сами нуде непријатељу... И на том бојишту они остварују своју 
слободу –ону која се противи до крајњих закључака правилу самоодржања, 
у којој проматрач остварује властиту слободу: ону да ужива у њиховој.’’
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Ненад Беквалац

Јастребови и врапци
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МАРТИН СКОРСЕЗЕ

Мартин Скорсезе рођен је 17. новембра 1942. године у Њујорку. Као је-
дан од најталентованијих редитеља данашњице, припада групи фил-

маџија која се појавила средином 60-тих година XX века, а коју су медији 
назвали „Нови Холивуд“. 

Рођен у фамилији италијанских имиграната пореклом са Сицилије, 
Мартин је подигнут у строгом римокатоличком окружењу што ће обележити 
његова филмска остварења која се махом баве искупљењем за почињене 
грехе, мачизмом и добраном дозом насиља. Услед астме, Скорсезе није мо-
гао да учествује у разноразним друштвеним и спортским манифестацијама 
у свом окружењу, те су га родитељи водили у биоскоп. Као тинејџер, често је 
ишао да из локалне продавнице рента „Хофманове приче“ филмску адапта-
цију Офенбахове опере. Занимљиво је да је исту ову копију гледао и клинац 
који је живео у блоку поред, а који ће касније такође постати велики реди-
тељ – Џорџ А. Ромеро.

Иако је испрва желео да постане свештеник, Скорсезе ипак уписује 
Њујоршку филмску академију, коју похађа од 1960. до 1964. године, где 
прави кратке филмове „Шта тако фина девојка ради на месту попут овог?“ 
(1963), „Ниси само ти Мареје!“ (1964) и „Велико бријање“ (1967). Последњи 
се бави осудом америчког учешћа у Вијетнамском рату на један мрачан и 
комичан начин, и скреће погледе јавности ка младом редитељу. Исте годи-
не, Скорсезе режира свој први дугометражни филм „Ја зовем први“ који је 
касније преименован у „Ко то куца на моја врата“ на којем се упознаје са 
глумцем Харвијем Кајтелом и монтажерком Телмом Шунмејкер. 

1972. године Скорсезе снима „Фургон Берта“ са Дејвидом Карадином 
и Барбаром Херши. По завршетку снимања, редитељ је приказао филм свом 
колеги Џону Касаветесу кога је упознао док је радио као асистент на доку-
ментарцу о Вудстоку. Касаветес је том приликом рекао Скорсезеу: „Марти, 
управо си провео годину дана свог живота снимајући ово смеће. Мислим, 
филм није лош, али ти си бољи од људи који снимају овакво ђубре. Немој 
да те навуку да будеш експлоататор. Иди и ради друге ствари.“ У истом пе-
риоду редитељ се упознаје са Брајаном де Палмом, Стивеном Спилбергом, 
Френсисом Фордом Кополом и Џорџом Лукасом са којима са којима се још 
увек дружи.

Следећи Мартинов филм је био „Опаке улице“ (1973) где поново са-
рађује са Харвијем Кајтелом али и младим Робертом Дениром. Како није 
могао да нађе сав буџет, Скорсезе се пожалио Кополи који му је дао сопстве-
не паре. Овај филм, у оригиналу зван „Вештичије доба“, и „Ја зовем први“ 
(1967) су део полу-аутобиографске Ј.Р. трилогије. Трећи, под радним нази-
вом, „Јерусалим за сада није екранизован. 

Наредне године, глумица Елен Берстин унајмљује Скорсезеа да ре-
жира њен филм „Али више не живи овде“ (1974) за кога добија Оскара за 
најбољу женску улогу. Иако је Бернстинова испрва желела да је режира Де 
Палма, он је препоручио Кополу који је пак довео Мартина Скорсезеа. Иако 
је Елен била импресионирана „Опаким улицама“ није била сигурна да ли је 
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он прави избор за њен филм. На питање да ли зна ишта о женама редитељ 
је одговорио „Апсолутно ништа. Али бих волео да научим.“ Овај одговор му 
је обезбедио посао. Како би боље обавио задатак, редитељ се онда окружио 
занимљивом женском екипом. Унајмио је Сандру Вајнтрауб (ћерку проду-
цента Фреда Вајнтрауба) и Тоби Кар Рафелсон (супругу Боба Рафелсона) да 
буду продуценти, те Мартију Лукас (супругу Џорџа Лукаса) да буде монта-
жерка. „Али више не живи овде“ је за сада једини у целом опусу редитеља 
који за главног лика има – жену. 

После овог подухвата, редитељ се враћа коренима у документарцу 
„Италианамерикан“ (1974) у коме глуме његови родитељи, Чарлс и Катрин 
Скорсезе. Овај филм се бави тешким животом сицилијанске, имигрантске, 
породице у Америци. Снимљен у трпезарији током вечере, филм ће најве-
роватније остати запамћен по рецепту за ћуфте које је спремала Мартијева 
мама.

Скорсезеов наредни филм означава његов стрмоглави успон ка врху 
и заслуженој титули једног од најбољих редитеља друге половине XX века 
– „Таксиста“ (1976) са Робертом де Ниром у главној улози. Продуценти су се 
уплашили да ће Дениро тражити повећање плате после Оскара добијеног за 
„Кума 2“, али је глумац рекао да ће испоштовати обећање како би филм био 
снимљен. „Таксиста“ осваја Златну палму у Кану и бива номинован за четири 
Оскара.

Иако је желео да сними биографски филм о Мери Шели назван „Укле-
то лето“ и филм о сукобу са америчким индијанцима код Рањеног Колена са 
Марлоном Брандом, студији нису били заинтересовани те се Скорсезе окре-
нуо реализацији стилизованог мјузикла „Њујорк Њујорк“ (1977) и докумен-
тарног филма о последњем наступу америчког састава „The Band“ назван 
„Последњи валцер“ (1978). 

Крај декаде, Скорсезе обележава безглавим лудовањем и дроги-
рањем али и документарцем „Амерички дечак“ који се бави животом Сти-
вена Принца, надменог препродавца оружја а који је имао малу улогу у 
„Таксисти“. По многима, Роберт де Ниро је спасао живот редитељу, када га 
је убедио да се окане разузданог живота и врати снимању филмова неко-
лико година касније. Мартин, верујући да више никада неће снимити филм 
као што је „Таксиста“ улаже сву своју енергију у прављење филма о животу 
боксера Џејка Ламоте. Филм постаје инстант класик и сматра се за један од 
најбољих филмова икада снимљених. Бива номинован за осам Оскара, од 
којих само Дениро и Телма Шунмејкер добијају по једног. Иако је на сцена-
рију потписан Пол Шредер, предложак по коме је снимљен филм припада 
самом редитељу и Дениру.

Следи „Краљ комедије“ (1983), сатира на тему медија и света позна-
тих. За разлику од претходних филмова који су пуни динамике и покрета 
камере, ово дело је поприлично статично, са дугим сценама. Иако га крити-
чари сматрају за сасвим ок филм, исти није успео да се покаже на биоскоп-
ским благајнама. Током 80-тих Холивуд улази у комерцијализацију филма и 
хиперпродукцију, те лични, мали пројекти више нису пожељни код инвести-
тора. Настојећи да изађе на крај са новим трендовима Скорсезе снима црну 
комедију „Идиотска ноћ“ (1985) са Грифином Даном, Розаном Аркет и Лин-
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дом Фјорентино. Сценарио је написао Џозеф Минион као тезу за филмску 
школу, где му је предавао Душан Макавејев који је похвалио писани пред-
ложак и упутио Миниона да напише комплетан сценарио. Филм је испрва 
понуђен Тиму Бартону, јер је Скорсезе желео да снима „Последње Христово 
искушење“, али када је продукција тог филма одложена, Бартон се повукао 
јер није желео да стоји на путу чувеном редитељу. Иако није остварио бог-
зна-какав успех у биоскопима, „Идиотска ноћ“ постаје омиљена код људи 
који воле „Нешто дивље“ (1986) Џонатана Демеа и „Заплењивача“ (1984) 
Алекса Кокса. 

1986. године, краљ попа Мајкл Џексон се обратио Скорсезеу да ре-
жира спот за нумеру „Bad“ са истоименог албума. Непосредно по завршетку 
снимања музичког видеа, Марти креће у продукцију „Боје новца“ са Полом 
Њуменом и Томом Крузом, својеврсним наставком филма „Хазардер“, Ро-
берта Росена, из 1961. године.

Две године касније, Скорсезе реализује филм, по контроверзној књи-
зи Никоса Казанзакиса, „Последње Христово искушење“ са Виљемом Дефо-
ом и Дејвидом Боувијем у главним улогама. Дело се бави Исусовим животом 
али из људске а не божанске визуре. Филм добија сјајне критике упркос др-
вљу и камењу које су осуле религијске групације.

1989. године режира један сегмент омнибуса „Њујоршке приче“ који 
се бави животом у метрополи. Остале приче су режирали Вуди Ален и Френ-
сис Форд Копола. 

Декаду после невероватно критичког и биоскопског успеха „Разјаре-
ног бика“, Скорсезе прави још једно ремек-дело – гангстерску сагу „Добри 
момци“ са де Ниром, Џое Пешијем и Рејом Лиотом. Филм бива номинован 
за шест Оскара, али само Пеши односи награду кући. Са друге стране, филм 
добија Сребрног лава и прегршт БАФТА награда и признања. Следи римејк 
„Рта страха“ са Робертом де Ниром, Ником Нолтијем и Џесиком Ланг који му 
опет доноси две номинације за Оскара. 

1993. године, Скорсезе режира филм „Доба невиности“ по роману 
Едит Вортон. Многи су чудно гледали редитеља док је објашњавао како 
жели да ради филм о пропалој романси XIX века. Иако је у старту „Доба не-
виности“ добило доста добре критике, публика га је бојкотовала те је исто 
пропало на биоскопским благајнама. Наредним филмом, Скорсезе се враћа 
својој омиљеној, гангстерској, теми и глумцима у делу „Казино“ из 1995. го-
дине. 

1997. године Мартин режира „Кундун“, биографски филм о 14. Далај 
Лами и његовом прогону у Индију успед кинеске инвазије Тибета 1950. го-
дине. Услед шкакљиве теме, а вероватно и приступа истој, филм је имао оз-
биљних проблема са дистрибуцијом на далеком истоку што је за последицу 
имало повлачење Дизнија као дистрибутера и доживотну забрану уласка ре-
дитеља на Тибет. Две године касније, Скорсезе се поново удружује са Полом 
Шредером на екранизацији новеле Џоа Конолија – „Између живота и смрти“ 
са Николасом Кејџом.

Крај XX века, Скорсезе обележава највећим својим филмом до тада – 
„Бандама Њујорка“. Осим што је први филм у потпуности снимљен у студију, 
такође се бави класном поделом у XIX веку у Њујорку, попут „Доба неви-
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ности“. Иако ни снимање овог филм није прошло глатко услед честих суко-
ба редитеља и тадашњег директора Мирамакса - Харвија Вајнстина „Банде 
Њујорка“ су не само успеле да зараде на биоскопским благајнама и покажу 
како Скорсезе још увек уме да направи велики филм, већ су биле номино-
ване за чак десет Оскара. На жалост, филм није добио ни једну статуу. Та-
кође, на овом пројекту започиње сарадња између Мартина и Леонарда Ди 
Каприја која траје и дан данас.

Током 2002. године, редитељ се посвећује завршавању документарне 
саге о блуз музици, дакле од афричких корена па све до делте Мисисипија. 
„Блуз“ се састоји од седам дугометражних фимова који су, поред Скорсезеа, 
режирали и Клинт Иствуд, Мајк Фигис, Вим Вендерс, Ричард Пирс, Чарлс Бу-
рнет и Марк Левин.

Следећи Скорсезеов играни филм је биографска драма о једном од 
најексцентричнијих богаташа свих времена – Хауарду Хјузу назван „Авијати-
чар“ (2004) са Ди Каприом у главној улози. Филм бива номинован за 11 Оска-
ра. Добија пет, али не и за најбољу режију или филм. Следи документарац о 
животу Боба Дилана назван „Без смера кући“.

2006. Скорсезе снима амерички римејк хонгконшког трилера „Пакле-
ни послови“ назван „Двострука игра“ (2006) са Леонардом Ди Каприом, Мар-
ком Валбергом и Метом Дејмоном. Филм бива засут ловорикама од стране 
критичара и бива поређен како са „Добрим момцима“ тако и са „Разјареним 
биком“ и „Таксистом“. Филм доноси Мартину Оскара за најбољу режију, коју 
му уручују другари из детињства Спилберг, Копола и Лукас.

Исте године, редитељ ради документарац о наступу Ролинг Стоунса у 
Бикон театру у Њујорку назван „Shine A Light“ по истоименој песми. На овом 
филму, редитељ по први пут користи дигиталну технологију снимања за сег-
менте који се одигравају иза сцене.

Четири године касније, Скорсезе поново режира Леонарда Ди Ка-
прија у психолошком трилеру „Затворено острво“. Такође, током 2010. годи-
не, Мартин се окреће телевизији и режира пилот епизоду серије „Царство 
порока“ за кабловски канал HBO, као и тросатни документарац о животу 
Џорџа Харисона назван „Живот у материјалном свету“.

Следи својеврсни омаж кинематографији у филму „Хуго“ из 2011. го-
дине који је рађен по роману Брајана Селзника. Овај филм такође означа-
ва и редитељев прелазак на дигитални формат. Иако је Скорсезе, заједно 
са Тарантином и Спилбергом, поборник 35мм траке, морао је да пређе на 
дигиталну камеру за потребе 3Д технологије. Мартин се враћа 35мм, по-
сле подоста дебате са монтажерком Телмом Шунмејкер, на филму „Вук са 
Волстрита“ из 2013. године у коме, поново, глуми Леонардо Ди Каприо. До-
душе овај повратак је само делимичан јер су секвенце са специјалним ефек-
тима снимане дигиталном камером. Филм је номинован за пет Оскара, али 
није освојио ни једног.

2014. године редитељ снима, у сарадњи са Дејвидом Тедешијем, до-
кументарац о њујоршком часопису који се бави критиком литерарних пред-
ложака назван „Педесетогодишња расправа“. Исте године режира и пилот 
епизоду за серију „Винил“ која се бави музичком продукцијом током 1970-
тих. Серију продуцира Мик Џегер.
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Скорсезеов следећи филм је „Тишина“ по роману Шусаку Ендоа о 
двојици Језуитских свештеника који одлазе у Јапан да шире веру и учење. 
Филм би требао да се појави у биоскопима током 2016. године. Такође, ре-
дитељ је најавио биографску драму о Френку Синатри са, вероватно, Лео-
нардом Ди Капријем у главној улози.

Као велики љубитељ и поштовалац седме уметности, Скорсезе током 
1990. године оснива “Филмску Фондацију”, непрофитну организацију која се 
бави очувањем филмске баштине. Ова организација 2007. године прераста у 
„Светску филмску фондацију“. Добитник је награде за животно дело, Златне 
палме у Кану, Сребрног медведа, Гремија, Оскара, Златног глобуса, БАФТА 
и многих других. Са осам номинација за Оскара, од којих је освојио свега 
једног, Скорсезе је ушао у историју као један од најноминованијих редитеља 
свих времена, поред Билија Вајлдера.

Милан Крунић

Мартин Скорсезе и Роберт де Ниро на снимању филма Таксиста



музеј југословенске кинотеке
пр

ог
ра

м

64



октобар 2015
програм

65

ШОК КОРИДОР ПРЕДСТАВЉА: 
ШПАГЕТИ ХОРОР – ЛУЧИО ФУЛЧИ (Luciо Fulci)

„Мислим да сваки човек бира сопствени унутрашњи пакао у односу 
на своје скривене пороке. Тако да се ја не бојим пакла, јер је пакао већ у 
нама“

       Лучио Фулчи

За тврдокорне обожаваоце грозе и језе Лучио Фулчи је једини прави „отац 
гора(gore-крвопролиће изазвано насиљем)“. За разлику од својих ита-

лијанских колега, посебно Дариа Арђента, код којих је насиље високо сти-
лизовано, Фулчи га приказује онаквим какво јесте хладно, без икаквог уле-
пшавања скоро клинички прецизно сецира своје жртве, односно уништава 
без милости. У једној од емисија Шок Коридора смо га назвали „филмским 
касапином“ у позитивном смислу, код њега сви имају месо за клање, чак 
ни духови нису поштеђени. За разлику од сапутника у италијанском хоро-
ру Арђента, који је стекао донекле кредибилитет и светску славу, Фулчи ће 
увек бити на лошем гласу. Хорори који су га прославили повлађују највише 
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крвожедној публици. За неке којима хорор филмови никад нису довољно за-
страшујући, он је био само непоправљиви подводач, који удовољава својој 
болесно оријентисаној публици навученој на „шпагети садизам“. За друге је 
био смели анархични специјалиста за страву и ужас, вољан да увек иде још 
даље у потрази за ултимативним ужасом.

Пре него што је уписао Centro Sperimentale Cinematografica био је арт 
критичар и студирао је медицину. На пријемном је шокирао целу комисију 
када је одговорио Висконтију на питање шта мисли о његовом филму Опсе-
сија (Ossesione, 1943). Одговорио му је да има доста Коктоа. Висконтију се 
допао одговор, јер редитељи требају да буду смели и без длаке на језику, 
и тако је примљен. Учио је од најбољих Атониони, Пјетранђели. На преда-
вањима је слушао многе теоретичаре филма Барбаро, Кијарини, Бела Ба-
лаж. Као асистент је први пут радио на Последњим данима Помпеје (Gli 
ultimi giorni di Pompei, 1950) Марсела Л’Хербијеа. Одмах после је почео да 
ради на комедијама са Марио Моничелијем и Стеном. Никада није хтео да 
постане редитељ, интересовало га је писање сценарија, али када се оженио 
био је приморан да почне да режира, да би зарађивао више пара.

Комедије

Дебитантски филм Лопови (I ladri, 1959) је био логични наставак по-
сле више година рада са Стеном и писањем сценарија за филмове у којима 
је играо Тото. Већ са наредним филмом Urlatori alla sbarra (1960) у коме 
глуми италијанска популарна поп звезда Мина, показује склоност ка режи-
рању одређеног типа комедије. Не баш тако импресивна глума и непове-
зани сценарији су стављени у други план, акценат је на слепстик комедији 
прожетој популарном тинејџерском џубокс музиком. Фулчи кроз своје коме-
дије провлачи и друге жанрове претварајући их у пародије: на мафију у Пре-
варанти (Gli imbroglioni,1963), на затвор у Двоје беже из Синг Синга (I due 
evasi di Sing Sing, 1964), на Бонда у филмовима Тајни агент 002 (002 Agenti 
Segretissimi, 1964) и Операција Месец (002 Operazione Luna, 1965), на пљач-
ку банке у Како смо опљачкали банку Италије (Come svaligiammo la banca 
d’Italia, 1966). Прославио је дуо комичара Франко и Ћићо, чак је радио седам 
филмова са њима. Убацио је мало хорора у комичном осврту на универзум 
вампира у Млади Дракула (Il cavaliere Constante Nicosia Demoniaco ovvero: 
Dracula in Brianza, 1975), био је инспирисан радом са Стеном на Тешка вре-
мена за вампире (Tempi duri per i vampire, 1959) у којем глуми Кристофер Ли. 
Режирао је укупно деветнаест комедија.

Шпагети вестерн, авантуре, костимирана драма, дистопија, 
фантазија, мафија

Пре него што заплови сигурним водама, у којима се најбоље сна-
лази, у овим филмовима ће почети да тестира до које границе је насиље 
прихватљиво. Три вестерна су најбољи показатељи. Време масакра (Le colt 
cantarono la morte e fu... tempo di massacre, 1966) се отвара ловом на људе, 
чопором тренираних паса који растржу свој плен. Сценарио је написао Фер-
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нандо ди Лео, главну улогу тумачи млади Франко Неро, који је тек завршио 
снимање Ђанга. За разлику од Леонеа који је по њему био реалиста, свој 
филм усмерава у другом правцу држећи се стила али убацујући барокно на-
сиље и колапс једне породице. Једна од прилично гадних сцена је бичевање 
младе жене, које ће касније усавршити у ђало филмовима. Четворица Апо-
калипсе (I quattro dell’apocalisse, 1975) је можда његов најбољи вестерн, ако 
се може тако назвати, јер овде меша више жанрова. Није прошао најбоље 
код публике, за то криви Де Кончинијев сценарио где је морао да успостави 
ван временску везу између три лика. На крају прождеру једни друге због 
прекомерне љубави. Силовање главне јунакиње је посебно проблематично. 
Седамдесетих је само једном интегрално пуштен филм, захваљујући диги-
талним медијима сада се може погледати у целости. Сребрно седло (Sella 
d’argento, 1978), је један од последњих шпагети вестерна који је снимљен. 
Овде се фокусира на однос између мушкараца и дечака, спорог темпа, руж-
ни рурални предели на крају заслађено сентименталношћу. Неки критичари 
су назвали ово његовим последњим уздахом. Нема надреалних елемената 
из Четворице , нема психотичне фамилије која се распада као у Време ма-
сакра. Ипак нас изненади са по којом сценом, у једном моменту као да се 
нађете у Ел Топу (1970), Жодоровског када главни јунак налети на поубијане 
монахе и свештеника закуцаног за манастирска врата.

Бели очњак (Zanna Bianca, 1973) и наставак Изазов беле шапе (Il 
ritorno di Zanna Bianca, 1974) су дечије авантуре, Лучијев осврт на роман 
Џека Лондона. Рађено са великим буџетом, овде је доказао да има квалитет 
да успе у Холивуду али када би мало смањио са насиљем.

Освајање (Conquest, 1983) је смештен у свет Конана, Гладијатори 
2072 (I guerrieri dell’anno 2072, 1984) је дистопија. Оба филма је био дужан да 
уради због уговора који је имао са продуцентом Де Ангелисом. Најјачи адут 
Освајања је био мексичка звезда Хорхе Риверо, једини разлог што су људи 
хрлили да га гледају. Није успела да га извуче ни музика Калудија Симоне-
тија ни фотографија Алехандра Улоје. Гладиатори 2072 у Италији нису имали 
никакав успех. Буџет је био мали за овакву врсту филма, Лучи је убеђен да 
нема публике за такву врсту филма у Италији. Један од проблема је што су 
премијере биле на лето, када су биоскопске сале загушљиве а публика се 
купа у сопственом зноју.

Са Напуљском везом (Luca il contrabbandiere, 1980) је изненадио 
све љубитеље крими жанра, који су навикли да филмови о организованом 
криминалу са више пуцњаве и помало пародиран однос на сцене из Кума, 
поготову коњске главе у кревету. У сличним филмовима које су режирали 
Умберто Лензи и Руђеро Деодато сте знали тачно шта да очекујете. Фулчи 
одлази даље и диже лествицу у приказивању силовања, мучења, крвавим 
обрачунима ватреним оружјем, призори који се дубоко урезују у ваш ум 
због прекомерног насиља.

Беатриче Ченчи (Beatrice Cenci, 1969) костимирана драма инспири-
сана позоришним комадом Антоан Артоа. Смештена у шеснаести век, где се 
племкиња са својим љубавником и фамилијом удружује да би убили оца, 
који их је злостављао. Фулчи је кроз целу каријеру био под утицајем Артових 
теорија “позоришта окрутности”. По њему Беатиче је његов најбољи филм, 
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али је имао лошу дистрибуцију и мало је приказиван у иностранству. У ово 
време се убила Фулчијева жена а једна од ћерки је погинула у саобраћајној 
несрећи почетком седамдесетих. Након тога филмови постају знатно мрач-
нији и суровији.

Ђало (Giallo)

Крајем шездесетих се окренуо мрачном окружењу, разрешавању 
мистeрије убиства и по први пут ушао у период у коме су његова уметничка 
достигнућа била призната. За Изопачену причу (Una sull’altra, 1969) инспи-
рацију је нашао у филмовима Деборин леш (Il dolce corpo di Deborah, 1968) 
Гуререрија и Крв и црна чипка (Sei donne per l’assassino, 1964) Мариа Баве. 
Дубоко умна мешавина тензије и меланхолије, која пати од недостатка на-
силних и шокирајућих сцена, али је успео одлично да руководи љигавшти-
ном и изопаченошћу, која се осећа у ваздуху. Први кораци ка све насилнијим 
надолазећим Лучијевим филмовима. У свим његовим трилерима поштује 
наративну структуру ђало филмова, стално преиспитујући и дуплирајући 
стандарде филмског концепта: прича о замењеном идентитету Изопаче-
на прича, замењена реалност Снови злочина (Una lucertola con la pelle di 
donna, 1971), клаустрофобична атмосфера Калабриских сеоских убистава Не 
мучи паче (Non si sevizia un paperino, 1972), још један о томе како фантазија 
постаје реалност Седам нота у црном (Sette note in nero, 1977). За све сем 
последњег Фулчи је написао сценарија. То су све буновни и тмурни светови 
који су изашли из његове мрачне маште и стално осцилирају између гламу-
ра и моћи. Као и у претходним филмовима, Фулчи иде против параметара 
жанровских конвенција, преко насиља и сцена снова, специјалних ефеката 
и фасцинацијом изопачености, више људске него сексуалне, тако стварајући 
јединствену маштовиту визију. Врло брзо су га довели у везу са Арђентом, 
већина критичара га је видела као његовог имитатора и ако је Фулчијев 
филм изашао у исто време кад и Тајна црне рукавице (L’uccello dalle piume 
di cristallo, 1970). Фулчија више треба гледати као његовог саборца него пла-
гијатора. Његови филмови више припадају Бавиној готик генеалогији, сус-
пендујући логику и задовољство зарад фасцинације и недокучивих светова. 
То се највише види у Не мучи паче, у коме открива свештеника педофила 
и убицу деце, у граду где је мушко становништво подједнако ако не и горе 
него сам убица. Конфигурација насиља код Фулчија је ретко кад чиста, од-
вратне телесне излучевине укомбиноване са таквим иживљавањем које је 
буквално мрви своје жртве, бичевање ланцем Флоринде Болкан до смрти у 
Не мучи паче. Сцена три пса са извађеним утробама у Снови злочина му је 
донела судску парницу за окрутност према животињама. Имао је среће да 
је Карло Римбалди сачувао своје креације са сета и могао на суду да докаже 
да су лажни.

Хорор

У периоду од 1979 до 1983, режира филмове који ће му обезбедити 
култни статус међу најжешћим обожаваоцима хорор жанра. Први је Острво 
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живих мртваца (Zombie 2, 1979), италијански дистрибутери су му наметнули 
да је наставак Ромерове зоре живих мртваца и приказивала под називом 
зомби. Ту су га опет прогласили плагијатором на шта је он одговорио да су 
зомбији постојали и пре Тарнеровог филима Шетао сам са зомбијем (1943) 
и да нису ексклузивно само Ромерови. Мада на овај филм се може гледа-
ти као претходница. После проналажења напуштеног бродића у Њујоршкој 
луци, одлазе на једно Карипско острво, са ког је и кренуо, да виде шта се 
десило. Наравно када стигну тамо све врви од живих мртваца. За неке је 
филм пун тотално невероватних сцена, за праве фанове то су само послас-
тице. Једна од легендарних сцена је када се у мору боре зомби и ајкула. 
Фулчи ће нас почастити и са избијањем ока једне од јунакиња филма. Мучна 
сцена док јој на парче дрвета навлачи лобању један од зомбија. За ефекте се 
побринуо Ђането де Роси који је радио на Живи мртваци у Манчестерској 
мртвачници (Non si deve profanare il sonno dei morti, 1974).

Трилогија пакла или како су је неки критичари још називали реал-ес-
тате (некретнине) трилогија је врхунац његове каријере. Град живих мртва-
ца (Paura nella città dei morti viventi, 1980), је Лафкрафтовска прича о свеште-
нику који се обеси да би отворио врата пакла. Седам врата смрти (..E tu vivrai 
nel terrore! L’aldilà, 1981) о хотелу који је у ствари један од улаза у пакао. 
Кућа поред гробља (Quella villa accanto al cimitero, 1981),о доктору Фројд-
штајну(Фројд-Франкенштајн), који трансплантацијом органа својих жртви 
успева да живи више од века и чисто да би се одржала трилогија он изгледа 
као да је изашао из пакла, мада има назнака да је дете у филму одговор-
но за отварање једне од капија. На радост одушевљених љубитеља жанра 
упустио се у низ бруталних невероватних путовања, у метафизику хаоса и 
подлог телесног хорора. Трилогија је набијена натприродном тематиком и 
уврнутом логиком, која у сударању са кланицом на платну одузима дах гле-
даоцу. Мрачна атмосфера и непрекидне страхоте се трансформишу у крваву 
поезију. Телесна дезинтеграција, кошмарне слике напада на интегритет људ-
ског лица (избијање ока у Седам врата смрти) , и морбидно претећи дечији 
карактери. Фулчи често приказује децу као монструме у својим филмовима, 
јер се плаши света у коме они живе где нема места за одрасле и следи неку 
своју логику. Фулчи постаје озлоглашен због својих гротескних крвопролића. 
Бушилица која пролази кроз главу младића, где се види комплетан процес 
у Гараду живих мртваца. Разапињање сликара и куче које својој власници 
одгризе гркљан у Седам врата смрти. 

Сва три је радио са сценаристом Дардано Сакетијем, сарадњу ће на-
ставити и у озлоглашеном Њујоршком трбосеку (Lo squartatore di New York, 
1982). Негативац који убија лепе жене, без обзира да ли су мало слобод-
није, професионалне проститутке или само младе, има проблем јер њего-
ва болесна ћерка, неће бити победник у земљи као што је Америка, где се 
подразумева да мораш бити победник. Многи критичари су га видели као 
инхерентно мисогенистички због насиља према женама и става убице да су 
све жене курве, притом пренебрегнувши чињеницу да мушкарце убија на 
подједнако грозоморан начин. Трбосек стоји раме уз раме са осталим ђало 
филмовима као што су Торзо (I corpi presentano tracce di violenza carnale, 
1973) Серђа Мартина, чак и Безумље (Tenebre, 1972) Дариа Арђента, једи-
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на разлика је у Фулчијевом дестилизованом насиљу. Овај филм му је донео 
највише проблема са цензуром. Посебно је проблематична сцена у којој 
убица жилетом девојци прво сече чело, до ока у које са лакоћом упадне, 
преко преполовљене брадавице до стомака уз урлике које полиција слуша 
преко телефонске слушалице, јер их је убица позвао. Фулчијева фасцина-
ција са уништавањем очију лежи у његовом мишљењу да оне морају прве 
да оду јер су сувише виделе. У једном интервјуу је дао договор на функцију 
насиља у његовим филмовима: “Људи греше када оптужују моје филмове 
за безразложно насиље , цензура није у праву да моји филмови подстичу 
насиље. Далеко од тога да учествују у њему, напротив гледалац се ослобађа 
и отараси страхота и ужаса које држи у себи, филм служи као катализатор за 
ово ослобођење.” Нажалост мало људи мисли да гледање хорора може да 
има катарзичан ефекат, а поготову не код Фулчија. 

У Очи зла (Manhattan Baby, 1982), спаја Истеривача ђавола и Буђење 
(The Awakening, 1980) са Чарлтон Хестоном. Девојчица је поседнута злим 
духом, кога њен отац ослободи када отвори египатску гробницу. Ово је по-
следњи филм који је радио са Сакетијем. Дардано се наљутио јер га Фулчи 
није звао да раде на Освајању. Касније Фулчи га оптужује да је продао ње-
гову идеју Ламберту Бави. Та свађа се доста одразила на квалитет његових 
филмова. Murderock - Uccide a passo di danza (1984) је требао да буде још 
један ђало али су га продуценти натерали да га споји са мјузиклом због по-
пуларности Флешденса (1983). У то време је јако болестан и није увек био 
способан да ради, доста лоших филмова је потписано његовим именом а 
није уопште радио на њима. зомби 3 (1988) је само започео, након свађе са 
продуцентима и лоших услова снимања на Филипинима само је отишао са 
сета, завршио га је неко други. 

Окушао се у поджанровима nazisploitaion (филмови са нацистима) и 
nunsploitation (филмови са опатицама). У Духовима Содоме (Il fantasma di 
Sodoma, 1988) група младих набаса на кућу духова, који прогањају нацисти 
који су побијени за време оргија. У Демонији (Demonia, 1990) имамо опати-
це које пију крв и прогањају археологе. У оба филма се назире стари Фулчи. 
Једино где ће се приближити старој слави је када за телевизију буде радио 
Кућу сатова (La casa nel tempo, 1989)

Играће самог себе у Концерт кошмара (Un gatto nel cervello, 1990). 
Редитеља Лучија Фулчија прогони убица који копира убиства из његових 
филмова. Треба споменути још и Аенигму (Aenigma, 1987) јер се прошетао 
до Југославије где је ангажовао Душицу Жегарац и Драгана Бјелоглића као 
једну од жртви. Последњи пројекат на коме је радио са Арђентом никада 
није завршио. Маска од воска (M.D.C. – Maschera di cera, 1997) инспирисан 
филмом Андре де Тхота Кућа од воска (House of Wax, 1953) је поверен мајс-
тору специјалних ефеката Серђу Стивалетију. Фулчи је био одушевљен што 
ће радити са Арђентом, пројекат се дуго одлагао због његове болести, нажа-
лост преминуо је од последица дијабетеса 1996.

Ненад Беквалац
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АРСЕН ДЕДИЋ
Kомпозитор за филмске потребе

Наравно, озбиљни филозофи музике, попут Адорна, одбацили би ауто-
матски горњи наслов и сваки текст под њим.

По тој школи филмске музике, она “ се не прави да би се слушала...: 
знам једну доста лепу дечју игру/цртам браду/скривам се иза лепезе/да ме 
нико не примети”. “Она није израз личног осећања, већ узимање дистанце 
у односу на личну сферу” - кажу Адорно и Ајслер - она “мора да прође (у 
филму) неопажено као папазјанија мелодија из Боема на кафе концерту.”

Мргодни, депресивни и песимистични Дедић вероватно би само пре-
зриво одмахнуо руком на овакве ставове.

Неки су “музички просвећени” али практични редитељи, из ранијих 
фаза филмске историје, сматрали да је довољно знати написати приклад-
ну музичку тему за сопствени филм, а све остало препустити аранжеру, и 
то вртети као вагнеријански лајт-мотив, кад затреба - да попуни недостатак 
емоције, испразну радњу, итд. Озбиљни теоретичари и естетичари филмске 
музике овакву праксу са презиром су одбацивали.

Арсен Дедић, тај мргудни шансоњер-песник гаменски дрско им је 
“показивао дуги нос” и радио све супротно, све забрањено. 

Кад помислим на Арсена, у глави ми се заврти Модерато Кантабиле 
(из Фанели/Крлежиног филма Пут у рај, 1970.), за који је, опет, инспирација 
био истоимени Бруков филм (1960.); дакле као пренесени коитус, импресија 
из једног филма рађа музику за други, а да су оба поприлично разнородни, 
што је само по себи мало чудо. 
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Али кад треба да мислим о Дедићу као композитору филмске музике, 
непогрешиво се заврте опоро меланхолични гудачи из „Регистратуре“ (1974.) 
- његова најбоља музика икада. Ако цепидлачимо, ово можда није баш bona 
fide “филмска музика”, јер се ради о ТВ серији, али како је она била рађена 
филмском технологијом, можемо себи дати слободу да је таквом прогласи-
мо. Осим тога, Дедићева музика за “У регистратури” је свакако и узорна ма-
трица за метод како се има радити музика за ТВ серију, што нам указује да 
природно порекло уметничких пракси у покретним сликама треба тражити 
управо у - филму. Дедић, као успешан композитор, и томе нас поучава.

Али пре свега, он нас поучава - искрености и простодушности. Колико 
год да су сложена осећања о којима он пева, он то чини , нека је и тешка, 
али свакако чиста срца. И кад његов сонг/шансона заустави нормалан дра-
матуршки след филма (као у “Вишња на Ташмајдану” 1968., “Против Кинга” 
1974., “Маховина на асфалту” 1983., итд.), треба схватити да нас Арсен то 
подсећа како је филмско платно, у ствари, прозор у другу стварност: баш као 
у животу, кад шетамо и зачујемо познату музику за коју смо сентиментално 
везани, како допире кроз неки прозор, из нама неке непознате куће, и истог 
часа нам све учини природним и добро познатим. Блиским, јер је све, па и 
непознати прозор туђе куће, у ствари само наш живот. Илити живот тог не-
поправљивог и ненадокнадивог гамена отпеване поезије, Арсена Дедића. 
Дакле, научиће нас Арсен, и тако се може преварити смрт: не слушајући 
правила која прописују академици филмске музике и преносећи, осећањем, 
сопствени живот на душу сопственог сушаоца/гледаоца.

Борислав Станојевић

Кад голубови полете



музеј југословенске кинотеке
пр

ог
ра

м

74



октобар 2015
програм

75

СЕЋАЊЕ НА:
ВЕС КРЕЈВЕН (1939-2015)

“У реду. Али ја не знам ништа о хорор филмовима, одрастао 
сам у фамилији и цркви где је бављење филмом било забрањено”

      Вес Крејвен

Ово је био одговор Веса Крејвена на понуду Шона Канингема да режира 
Последња кућа са леве стране (The Last House on the Left, 1972). Напус-

тио је каријеру професора да би се бавио филмом није ни слутио да ће са 
својим првенцем себи запечатити судбину као један од најбољих редитеља 
хорор филмова. Иако његови поједини филмови нису баш репрезентативни 
са некима је преокренуо ток, а са некима поставио камен темељац модерног 
америчког хорор жанра. Крајем шездесетих је почело да се мења лице целе 
кинематографије, Стјуарт М. Камински је то назвао “таласом усијаног на-
сиља”. Са Бони и Клајд (Bonnie and Clyde, 1967) и шпагети вестерном дошло 
је до приказивања графичког насиља какво до тада никада није било виђе-
но на платну. Публика је то прихватила, на продуцентима и редитељима је 
било да ту глад утоле. Као и у већини жанрова хорору је требало ново рухо. 
Хершел Гордон Луис је већ увелико правио филмове које су критичари нази-
вали “порнићи са пуно кечапа”. Били су набијени насиљем, лажном крвљу 
и ониме што је тада било на граници порнографије. Међутим ти филмови 
су имали ограничену дистрибуцију и нису били нарочито вешто направље-
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ни, тек са Ноћ живих мртваца(Night of the Living Dead, 1968) Џорџа Ромера 
жанр страве и ужаса је кренуо правим путем. Четири године касније долази 
Последња кућа са леве стране, затим Фридкинов Истеривач ђавола(The 
Exorcist, 1973) и најзад Тексашки масакр моторном тестером(The Texas 
Chain Saw Massacre, 1974)Тоб Хупера. После ове четворке хорор ће дожи-
вети препород али као и сваком жанру на сваких десетак година ће требати 
освежење, а нов живот ће му на неки начин увек дати управо Вес Крејвен.

Убице, силоватељи, канибали и порнографија

Нико није могао да претпостави да ће дечак, који је одрастао у бап-
тистичкој фамилији у Охају, бити творац Фредија Кругера. Први контакт са 
филмом је имао тек у току студија, то су углавном биле филмске новости. 
Када је дипломирао књижевност покушавао је да се бави музиком, зарађи-
вао је свирајући гитару по клубовима у Чикагу, пишући поезију и кратке при-
че. Писање му је донело стипендију, па је завршио мастер из Филозофије. 
Прихвата понуду од једног колеџа у Пенсилванији да предаје. Захваљујући 
локалном биоскопу у близини универзитета почиње да гледа филмове. Сед-
му уметност је заволео због Бергмана, Фелинија и Трифоа. Убрзо се указала 
прилика да се окуша у прављењу истих, неколико студената му је пришло са 
молбом да им помогне да направе филм, јер је имао приступ школској ка-
мери. Ништа нису знали о процесу настанка филма, учили су док су снимали. 
Крајњи резултат је била пародија на ТВ серију Немогућа мисија. Овај ама-
терски покушај је био велики успех, паре које су зарадили од приказивања 
су искористили да направе журку. Тадашњи директор није био одушевљен 
Крејвеновим филмовима које је радио са студентима и запретио му је да се 
окане тога и докторира или ће да лети са универзитета. Крејвен је решио 
да у тридесетој све напусти и одлази у Њујорк. Преко пријатеља долази до 
посла курира у продукцијској кући Steinback, где учи да монтира и полако 
напредује. Напокон добија прилику да ради на филму, заједно са Шоном Ка-
нингемом праве Заједно (Together, 1971). Лажни документарни филм, водич 
за парове, са голотињом. Ово је уједно био и први филм Мерилин Чемберс, 
која ће након овога снимити култни Иза зелених врата (Behind the Green 
Door, 1972). Филм је снимљен за седамдесет хиљада а зарадио око седам 
милиона долара. Видевши у њима потенцијал ланац драјв-ин биоскопа им 
да је паре да направе хорор. Крејвен за Последњу кућу са леве стране као 
основу узима Девичански извор Бергмана и прави један од најбруталнијих 
rape-revenge филмова. Пошто су мислили да ће бити приказан у свега педе-
сетак биоскопа допустили су себи да иду до крајњих граница. Филм рефлек-
тује тадашње стање свести због Вијетнама и документарних снимака из рата 
који су обиловали насиљем. Прича је о две дисфункционалне породице. Са 
једне стране криминалци, са друге родитељи који морају да обуздају своју 
ћерку коју дрма пубертет. Група бегунаца од закона киднапује две девојке 
и одводе их ван града где их у шуми силују и убију. Након злочина игром 
случаја долазе у кућу једне од убијених где их њени родитељи масакрирају у 
циљу освете. Сцене мучења су биле толико одвратне да су се појединци оне-
свешћивали и повраћали на пробним пројекцијама. Тако да су морали неке 
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од њих да избаце и скрате поготову ону у којој један од негативаца развлачи 
црева искасапљене девојке. Имали су проблема и са насловом филма. Када 
су га пустили под првобитним насловима Круг и компанија, Највећи сексуал-
ни злочин века, нико није долазио да гледа. Један од људи из маркетинга је 
предложио Последња кућа са леве стране, што није имало никакве везе са 
радњом. Али под тим називом и додатним слоганом ”док гледате понављате 
ово је само филм” биоскопи су се пунили. Са великом гледаношћу су дола-
зили проблеми, поједини револтирани гледаоци су правили демонстрације, 
други су покушали да провале у пројекционе кабине и спале филм. Крејвен и 
Канингем су имали пуне руке посла, јер су морали стално да премонтиравају 
филм, кинооператери су сами секли сцене из филма да би био подношљи-
вији за гледање. Ови инциденти нису умањили популарност филма већ су је 
само повећали. Више не постоји лоша реклама, људима на улазу су давали 
кесе за повраћање. Такву додатну рекламу ће имати и Истеривач ђавола 
годину дана касније када су жене имале спонтане порођаје због онога што су 
виделе. Успех и паре Крејвену нису обезбедиле славу као што се надао већ 
само етикету социопате и непожељног у друштву. Његов социјални живот 
у Њујорку је био готов. То није нашкодило самом филму који је ускоро по-
чео да добија клонове и варијације, буквално на десетине ако не и стотину. 
Највредније помена су Кућа на крају парка (La casa sperduta nel parco, 1980) 
Руђера Деодата у којој Дејвид Хес понавља улогу главног негативца Круга и 
обскурни Турски Последња кућа у Истамбулу (Cirkin dunya, 1974). 

За тренутак су Крејвен и Канингем помислили да ће успети да се из-
вуку из жанра. Били су финансијски намирени и сели су да пишу сценарије. 
Ту је било комедија, драма чак и једна озбиљна прича о Вијетнаму. Међутим 
нико није хтео да продуцира. Понуђено му је да режира Уплашимо Џесику 
на смрт (Let’s Scare Jessica to Death, 1971) пропустио је у нади да ће наићи 
нешто друго. Пошто није било никаквих понуда са пријатељем Питер Локом 
креће анонимно да ради на порно филмовима као монтажер и помоћник 
режије. Ватрена жена (The Fireworks Woman, 1975) потписује под песудони-
мом Ејб Снејк. Прича о брату и сестри и њиховој инцестуидној љубави. Брат 
покушава да се извуче одласком у свештенике, сестра не одустаје и после 
сваког одбијања она постаје све промискуитетнија. На крају брат је спашава 
из оргија и напушта позив да би био са њом. У интрервјуима када га питају 
за његово бављење порнографијом, одговара да је можда режирао један. 
Никад не одговори директно. Питер Лок се сели у Калифорнију и нуди му 
да искористе пустињу за још један хорор. Крејвен је невољно пристао јер 
је буквално био шворц. Брда имају очи (The Hills Have Eyes, 1977) је о поро-
дици која одлази на одмор и скрене са главног пута на којем им се поквари 
возило. Да несрећа буде већа врло брзо ће морати да се боре за своје живо-
те када их нападне породица канибала која живи у брдима. Инспирацију је 
нашао у истинитој причи о породици у Шкотској у седамнаестом веку која је 
нападала случајне путнике, пљачкала и гостила се њиховим месом. На филм 
је имао велики утицај и Тексашки масакр моторном тестером, али није 
само пука имитација. Крејвен је направио својом причом и за разлику од 
жртава код Хупера које гледају како да побегну, његове су спремне да се 
боре. Не поседује ту интензивност и нихилизам као Масакр… али ни не дос-
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таје бруталности. Овде нико није сигуран ни пси, ни мајке, чак ни деца. Ко 
зна колико су пута морали да премонтирају филм да би га на крају пустили 
у биоскоп. Никоме неће прорадити апетит док гледа како секу леш и одмах 
једу. Крејвен је успео да покаже дисфункционалност обе фамилије, оне који 
су предатори и оне који су плен. И колико су слични када дође до коначног 
обрачуна, спремност да се почини насиље поседују они из града исто колико 
и они који су одрастали са њим у руралној средини.

Чекајући Фреди Кругера

После Брда имају очи, некако се помирио да ће остати заробљен у 
хорор жанру. Адаптира роман Луиса Данкана за телевизију. Странац у 
кући(Stranger in Our House, 1978) прилично прати Данканово дело, само што 
уместо да актери имају 12 година доста су старији. За улогу Рејчел ангажују 
тада популарну Линду Блер(Истеривач ђавола), она је типична девојчица 
из више класе. Када погину рођаци њени родитељи доводе њихову ћерку 
Џулију (Ли Прусел) да живи са њима. Џулија ускоро као да зачара све укућа-
не и полако замењује Рејчел. Надприродни елементи у роману су приказани 
двосмислено, код Крејвана су стављени у први план и уместо да допринесу 
напетости и ужасу стварају контра ефекат, изгледају смешно. То није нашко-
дило комерцијалном успеху филма, па су продуценти решили да га у Европи 
пусте у биоскопе под називом Лето ужаса (Summer of Fear). Проћи ће пуне 
три године пре него што ће изаћи Смртоносни благослов (Deadly Blessing, 
1981). Овде ће поново искористити савет који му је дао Канингем пре доста 
година да због одрастања у строгој религијској заједници сигурно има што 
би рекли Американци “костуре у орману” и да их извуче. Хитери су слич-
ни Амишима, модерну технологију сматрају злом. Марта је девојка из града 
која живи у њиховој близини са мужем, који је напустио заједницу да би био 
са њом. То се није допало његовом оцу, кога игра Ернест Борџин (на жалост 
ова улога му је донела номинацију за Златну малину) и осталима са којима 
често долази у сукоб. Муж гине у бизарној несрећи и ожалошћену Марту до-
лазе да теше две другарице. Док покушава да сазна шта се у ствари десило 
са њеним мужем, нека зла сила се надвила над њима, напада им снове и 
прогони преко дана. Крејвен је овде почео полако да ради на јаким женс-
ким ликовима, ноћним морама. Све ће се то касније у потпуности развити у 
његовом даљем опусу нарочито у Страва у улици брестова (A Nightmare on 
Elm Street, 1984) и Врисак (Scream, 1996). Сцена са кадом, ће доживети више 
различитих инкарнација кроз његове филмове. Овде ће се појавити у својој 
првој већој улози Шерон Стоун као Мартина другарица, коју ће тако слатко 
мучити у сновима.

Неће дуго чекати да се окуша у екранизацији DC стрипа Лен Виена 
Чудовиште из мочваре (Swamp Thing, 1982). Снашао се одлично за некога 
коме нису допуштали да чита стрипове. У неким деловима се види да је ин-
спирацију нашао у Франкенштајнова невеста (Bride of Frankenstein,1935) 
када чудовиште мирише цвет и диви се лепоти девојке из далека. Чак је ви-
зуелно дао почаст Мејеровој Лорни (Lorna,1964) у једној од сцена, за једну 
од реплика искористио је наслов филма Вернера Херцога: Сваки човек за 
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себе и Бог против свих(Jeder für sich und Gott gegen alle, 1974, код нас преве-
ден као Тајна Каспара Хаузера). Једна од бољих сцена и дијалога у филму је 
када Чудовиште изрешетају мецима и остане без руке, Алис га упита “Да ли 
те боли” а његов одговор је “Само кад се смејем”.

Одједном су престали да га зову да снима. Новац је полако почео да 
пресушује, оно што му је остало је подигао и посветио се писању сценарија 
из кога ће се родити Фреди Кругер. Роберт Шаје из New Line Cinema и Питер 
Лок су били заинтересовани, само је било питање када ће један од њих на-
бавити потребна средства за снимање. Док је чекао указала се прилика да 
режира поново за телевизију Позивница за Пакао(Invitation to Hell, 1984). 
Чудан спој Инвазија трећих бића (Invasion of the Body Snatchers, 1978) и 
Жене из Степфорда (The Stepford Wives, 1974). Мет долази у мали град са 
породицом да би водио пројекат прављења специјалног одела за астрона-
уте. Шанса за бољи живот се буквално претвара у пакао. “Клуб” у који сви 
долазе да би се опуштали су једна од врата пакла где добре грађане задр-
жавају а замене их безосећајним аутоматонима. Мет мора да уђе у пакао 
и спасе своју породицу. Филм је доживео тотални фијаско, мада му се мора 
одати признање за бизарност. Једино што вреди у филму је Роберт Урих као 
Мет. После овога је банкротирао, спасава га пријатељ који је скупио новац за 
Брда имају очи 2 (The Hills Have Eyes Part II, 1984). Није обезбедио довољно, 
тако да су морали да искористе делове из оригинала, са тиме су покрили 
скоро трећину. Ни принети оригиналном филму, ово је можда и најгори који 
је снимио.

Ревитализација слешер жанра

Сценарио за Страва улици брестова је годинама чекао на реализа-
цију, када је Роб Шаје напокон нашао паре стварањем овог филма је не само 
дат нов живот слешеру него је спасао и ставио продукцијску кућу New Line 
Cinema на високу позицију. Касније ће они бити одговорни за многе комер-
цијалне успехе између осталог и трилогије Господара прстенова. Крејвен 
је читајући чланке о људима који су умрли у сну дошао на идеју да уздрма 
границу између сна и јаве. За то му је био потребан одговарајући негативац 
тј бугимен (бабарога). Фредију Кругеру, који убија децу у сну, је требао ка-
рактеристичан и специфичан изглед какав није никада виђен до тада. За име 
узима комбинацију дечака који га је малтретирао у школи и Круга свог пр-
вог негативца из Последње куће са леве стране. Џемпер који носи, црвено 
зелене пруге су боје које су у највећем контрасту. Шешир долази из Крејве-
нових страхова из детињства. Његово оружје је такође морало бити посеб-
но, Ледерфејс има моторну тестеру, Мејерс нож, Џејсон мачету тако да је 
Фреди добио рукавицу са ножевима. Уместо да му да маску (Ледерфејс носи 
туђа лица, Мејерс маску без и једне црте лица, Џејсон хокејашку) Крејвен 
се одлучује да му да унакажено лице од опекотина. То је последица спаљи-
вања од стране бесних грађајана јер је децоубица. Крејвен му даје и текст за 
разлику од других бугимена који не проговарају ни реч. Оно што излази из 
његових уста је саркастично, страшно и забавно а за то му је био потребан 
карактеран глумац. Фреди је поверен Роберту Енглуду и дата му је слобода 
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да га учини својим. Али снови су једна од битних ствари које су дигле филм 
на лествицу више, јунаци не иду у шуму или негде где су изоловани већ су 
прогоњени у својим сновима. Нигде нису сигурни чак ни у својим креветима. 
Успех доброг слешера је да натерате да се публика индетификује са нечим, 
чување деце (Ноћ вештица), камп (Петак тринаести). Ова два наведена 
примера не морају да се односе на све али када су то снови отварате врата 
страха према свима. То је само урадио још Психо са сценом туширања. Ово 
је још филм и о одрастању јер на почетку Ненси мајка ушушкава у кревет, док 
на крају она води мајку до кревета пре него што оде на финални обрачун са 
Фредијем Кругером. Крај је требао да буде потпуно другачији али је Шаје 
тражио услугу јер се годинама борио за филм када нико други није. Хтео је 
да му да крај као код Кери и тиме отвори могућност за наставке. Првобитна 
верзија филма је била неупотребљива тако да се Крејвен вратио у монтажу 
и после дванаест недеља створио филм који ће удахнути нови живот хорор 
жанру. Успех Страве у улици брестова је изнедрио седам наставака, серију 
и успешни хибрид посластицу за сваког слешер фана Фреди против Џејсона 
(Freddy vs. Jason, 2003).

Лутање

Након Страве у улици брестова, ТВ филм Тело без душе (Chiller, 1985) 
је право разочарање. Када се криогеничка комора Мајлса поквари његова 
мајка реши да га врати у живот, јер је пронађен лек за болест због које је 
умро. Након ускрснућа Мајлс преузима породичну фирму и све изгледа као 
да је у реду, сем што мало пати од хипотермије и недостатка душе. Сад је без 
емоција, пије, пребија жене и понекад убије неког. Главна мана је то што је 
узео Мајкл Бека (Ратници подземља) за Мајлса, који једноставно не уме да 
глуми. Није га извукло ни ангажовање оскаровке Беатрис Стрејт (ТВ Мрежа) 
као његове мајке и Пол Сорвина као свештеника. 

Са Смрт после смрти (Deadly Friend, 1987) је хтео да мало спусти лоп-
ту са графичким насиљем и да филм добије ознаку PG. Научно фантастични 
трилер са фокусом на мрачну романтичну везу између два тинејџера Пола 
и Саманте, са секундарном причом о свету одраслих око њих и како су они 
у ствари у себи прави монструми. Прва верзија се није допала продуценти-
ма и тражили су да додају сцене које обилују крвљу. Мислим да су фанови 
највише били задовољни сценом када Саманта(Кристи Свенсон) буквално 
разнесе главу кошаркашком лоптом иритирајућој Ен Ремзи(Избаци маму из 
воза). Сам Крејвен на крају није био задовољан филмом.

Решио је поново да се врати на телевизију и за тренутак се потпуно од-
ваја од хорора режирајући једну епизоду Дизнијевог серијала Чудесан свет 
боја (Walt Disney’s Wonderful World of Color, 1954-92). Није дуго требало да га 
ангажују за серију Зона сумрака(The Twilight Zone, 1985—89). Ту режира се-
дам епизода у којима сарађује са Брус Вилисом, који је тек у успону и писцем 
Џорџ Р.Р. Мартином, сада свима познатим као творцем Игре Престола.

Змија и дуга (The Serpent and the Rainbow, 1988) многи критичари су 
ово назвали Индијаном Џонс са ставом Фреди Кругера. Бил Пулман игра Де-
нис Алена етноботаничара и антрополога(у стварном животу Вејд Дејвис, по 
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чијој књизи је рађен овај филм) који воли да путује по егзотичним земљама. 
Њега унајмљује једна фармацеутска компанија да иде на Хаити и дође до 
праха који у вудуу користе за зомбификацију. Поред Шетао сам са зомбијем 
(I Walked with a Zombie, 1943), Жака Тарнера један од ретких филмова који 
се озбиљно бави вуду религијом. Стилски подсећа на Анђеоско срце (Angel 
Heart, 1987).Сценарио је компактан, фокусиран, никада не прекида своју 
унутрашњу логику упркос позивању на помало блесаву науку.

У Шокеру (Shocker, 1989) је покушао да се врати старим темама, ал-
тернативна реалност, однос родитељи-деца и наравно Фредију. Серијски 
убица Пинкер има доста сличности са Кругером али је уједно и јединствен. 
Оно што изговара је слично, мотив за његова убиства никада није објашњен. 
Пинкер се бави црном магијом и када покушају да га погубе на електричној 
столици он искористи струју и побегне кроз водове. Сада има могућности 
да скаче из тела у тело да улази у телевизоре као што Фреди улази у снове.

Поново се враћа на телевизију са Ноћне визије (Night Visions, 1990). 
Детектив добија нову сарадницу која је профајлер и поседује одређене 
моћи које никада нису објашњене. Ово је вероватно била инспирација за 
серију Профајлер (Profiler, 1996-2000).

Са Људи испод степеништа (The People Under the Stairs , 1991) залази 
у под-жанр гето хорора далеко изнад надолазећих Слаткишар (Candyman, 
1992), Приче из гета (Tales from the Hood, 1995). Крејвенов јединствени со-
цијални коментар о раси и злостављању деце. Филм обилује илузијама: чу-
довишта нису увек монструозна, невини нису увек невини а најслабији може 
бити најјачи.

Продуценти успешне франшизе Страва у улици брестова су решили 
да поново ангажују изворног творца. Током година Фреди Кругер се прет-
ворио у спрдњу а серијал више у комедију него у хорор. Крејвен је сео и 
одгледао све наставке и решио да врати оног старог али је морао да про-
нађе нов начин јер су га у наставку од пре три године наводно дефинитивно 
убили. Прошло је тачно десет година од оригинала Нова ноћна мора (New 
Nightmare, 1994) се бави глумцима из првог дела и како је филм утицао на 
њихове животе. Пошто су се решили Фредија он се сада враћа да прогони 
глумце а једини начин да га се отресу је да сниме нови филм. Док се у Стра-
ва у улици брестова бави замућивањем граница између сна и јаве овде то 
ради између јаве и филма(тиме се бавио и Вуди Ален у Пурпурна ружа Ка-
ира). Једна од бољих сцена је када на клупи седе Џон Саксон и Хедер Лон-
генкамп и Саксон се одједном трансформише у поручника Томсона из ори-
гиналног филма. 

Вампир у Бруклину (Vampire in Brooklyn, 1995) и повратак гето хоро-
ру му дефинитивно није требао у каријери. Филм је више промоција Еди 
Марфија и његовог талента да глуми више различитих ликова. Марфијева 
верзија Блакуле са лажним акцентом је језива, мада када год ускочи неки 
други лик ту је брилијантан. Чудно је да су обојица после овога направили 
комерцијално најуспешније филмове у својој каријери Врисак и Откачени 
професор (The Nutty Professor, 1996).
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Врисак који никако да престане

У то време критичари су прогласили хорор жанр мртвим. Сигурно је 
био на издисају а на Крејвену је било да га поново реанимира. Млади сцена-
риста Кевин Виламсон није написао само омаж хорор жанру него га је осве-
жио на више нивоа, Боб Вајнштајн га упознаје са Крејвеном и настаје Врисак. 
Морала се десити нека промена у оквиру жанра, они су осмислили да овог 
пута главни јунаци буду управо истински фанови. Филм има класичан увод, 
девојка сама у кући звони телефон, глас преко слушалице је увуче у квиз о 
хорор филмовима и када не успе да одговори бива брутално искасапљена. 
Сутрадан у школи њени пријатељи већ имају теорије о томе шта се десило, 
како ће се завршити цитирајући и анализирајући најбоље филмове жанра. 
Само што им то неће много помоћи јер ће се ускоро њихове изнутрице наћи 
на целулоидном менију. Овде су све клишее жанра успели да измене и учи-
не својим. Измислили су своја правила сви јунаци их знају напамет а упра-
во после тога учине оно што не смеју. Не смеш да кажеш одмах се враћам, 
чим то изговори уради баш то. Не смеш да пијеш, а сви пију. Само девице 
преживљавају и то ће се променити. Одлично користе Хичкоков рецепт и 
једину познату глумицу Дру Баримор убијају одмах на почетку. Мотив убице 
је тотално небитан, убија јер му се може. И раније код Крејвена никад се не 
зна прави разлог, Фредијева мотивација се наводно објашњава кроз више 
наставака али у ствари се никада не сазна. Пинкерови разлози се никада ни 
не помену овде се јасно и гласно каже да они нису потребни већ само нож, 
замах и да крв истиче у потоцима, коме је још потребан мотив за то. Када се 
погледа филм он је ужасно насилан и још се дешава међу средњошколцима, 
запитате се како га нису цензурисали. За то се побринуо Вајнштајн када је 
комисији рекао да гледа на филм као на комедију. За неке ово је и највећа 
мана јер одређен број људи није га гледао као озбиљан жанровски филм већ 
као на неку врсту пародије којој никако није ту место. То није умањило успех 
а Крејвен одмах добија да ради наставак Врисак 2 (Scream 2,1997). Преживе-
ли из предходног дела су сада на колеџу и управо је изашао филм снимљен 
по ономе што им се десило. Врло брзо се нађу у истом проблему и људи 
око њих падају као муве. Повећан је број жртава. Успели су да буду верни 
првом делу и да направе исто тако добар филм. Јунаци су и даље свесни да 
су у хорор плоту и за разлику од предходног сада важе правила филмских 
наставака. Оно што је битно сви су осумњичени, убица под истом маском 
као из предходног може бити било ко. Као нека врста Фантома увек је неко 
ту да преузме а уместо прстена као печата ту је нож који увек оставља исте 
трагове. У трећем наставку Врисак 3 (Scream 3, 2000) су планирали да то буде 
трилогија и крај, тако да важе та правила што значи да их више нема и све 
је могуће. Сва три дела је радио тандем Крејвен-Вилијамсон не желећи да 
кваре рецепт продуцети их наговоре да ураде и Врисак 4 (Scream 4, 2011). 
Тринаест година је прошло преживели који се вуку из првог филма овде као 
да су се заморили као и они који су их креирали. Идеја да плот освеже мо-
дерним трендовима као што су видео блог, твитер уопште интернет није био 
довољан. Када би први Врисак посматрали као добар виц, други део би био 
како је неко чуо тај виц, трећи неко не верује да сте га већ чули па га испри-
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ча поново, а четврти пут престаје да буде смешан. Сам Крејвен се већ код 
другог заморио али су продуценти инсистрали пошто није имао куд пристао 
је само ако му дају да режира Музика мога срца (Music of the Heart, 1999). 
Драма која се бави музиком и нема никакве везе са било чим што је радио 
до тада. Ту је доказао да уме и нешто друго, најбољи показатељ је номина-
ција за оскара за глуму Мерил Стрип. На жалост тада више никога није било 
брига, увек ће га везивати за хорор. Уклета (Cursed, 2005) је неуспели по-
кушај да се бави митским бићима, Вукодлацима. Ноћни лет (Red Eye, 2005) 
је солидан трилер. После Узми моју душу (My Soul to Take, 2010) је остао 
тотално разочаран јер се никоме није допао. У то време се указала прилика 
да светлост дана угледају римејкови Последња кућа са леве стране и Брда 
имају очи тако да се посветио продуцирању истих. Последње што је радио 
је Врисак 4, никако да се извуче из зачараног круга франшизе која је ове 
године добила и серију у продукцији МТВ-ја. Требао је да режира пилот, али 
остаје само као продуцент. Сви смо чекали да поново промени лице жанра 
неким новим филмом, нажалост то се никад неће десити. Подарио нам је 
многе лепе тренутке уз Фредија, Меркура, Јупитера, Круга у којима ћемо на-
ставити да уживамо. 

Ненад Беквалац

Страва у улици брестова
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Сећање на...
ЂУРЂИЈА ЦВЕТИЋ

(1942 - 2015)

Прошлог месеца умрла је велика српска позоришна, телевизијска и филм-
ска глумица Ђурђија Цветић.

Цитирамо речи позоришног редитеља Небојше Брадића исказане 
поводом вести о смрти глумице: Српско глумиште остало је без велике 
глумице, која је свим срцем и душом припадала позоришту. За Ђурђу је по-
зориште било више од професије. А лично, као редитељ, изгубио сам креа-
тивног сарадника, инспирацију, следбеника. Као човек изгубио сам највише 
- оданог пријатеља. Лепо, једноставно, са поштовањем. 
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Несумњиво да је њеним одласком највише изгубило позориште, али 
не треба превидети ни њена остварења на телевизији и на филму. 

Да је Ђурђија Цветић била цењена глумица види се по редитељима 
који су је ангажовали за сарадњу у реализацији тв драма. Набројмо неке 
од њих: Славољуб Стефановић Раваси (М. Кундера: Власници кључева 1968. 
и М. Шеварлић: Повратак Вука Алимпића 1992.), Владимир Петрић (Л. 
Лазаревић: Све ће то народ позлатити 1968.), Сава Мрмак (К. Цукмајер: 
Капетан из Кепеника 1971.) Јован Аћин (М. Вучетић: Сланици 1973.), Вида 
Огњеновић (А. Арбузов: Они лепи рођендани 1973. и Б. Нушић: Ујеж 1974.), 
Владимир Андрић (С. Шнајдер: Награда године 1975.), Александар Аца 
Ђорђевић (А.П. Чехов: Три сестре 1982.), Дејан Мијач (А. Поповић: Развој-
ни пут Боре Шнајдера 1983.), Славенко Салетовић (Мein Gott! Напорна али 
слатка служба Адолфине Фроман 1984.), Дејан Ћорковић (Б. Нушић: Свет 
1989.), Миленко Маричић (Д. Алексић: Стремницка 1989.) Петар Зец (М. 
Црњански: Рај 1993.), Јагош Марковић (Д. Киш: Електра 1993.). Играла је у 
серијама Песма (1975) Жике Павловића, Грлом у јагоде (1976) Срђана Кара-
новића, Сиви дом (1986) и Заборављени (1991) Дарка Бајића и Улица липа 
(2008) Мирослава Лекића. 

У односу на две поменуте уметности, на филму је остварила мањи 
број улога и то у филмовима Кад голубови полете (1968) редитеља Власте 
Радовановића, Усијање (1979) редитеља Боре Драшковића, Почетни ударац 
(1990) редитеља Дарка Бајића, Боље од бекства (1993) редитеља Миросла-
ва Лекића, Сенке успомена (2000) редитеља Предараг Велиновића и Пешча-
ник (2007) редитеља Саболча Толнаија. 

За своју префињену глуму, за озбиљан рад, за таленат, Ђурђија Цве-
тић је стекла многа признања. Међу њима су Награда за најбољу младу глу-
мицу У Ерлангену, награда Вечерњих новости на Стеријином позорју 1973. 
у Новом Саду, награда Златни ловоров вијенац на фестивалу МЕС 1989. у 
Сарајеву, Стеријина награда 1994, Награда Милош Жутић 2002, награда 
Жанка Стокић за животно дело 2006, плакета Жанка Стокић (у глумачком 
жаргону Мала Жанка) на свечаностима Жанки у част 2013.

Видећете филм Сенке успомена у коме Ђурђија Цветић и Бата Жи-
војиновић играју глумце у старијем животном добу, преиспитујући се о ис-
правности потеза повучених у животу, о дилемама које постоје у садашњем 
тренутку, о неуспеху некадашње емоционалне везе, о томе како поново 
пробуђене када им време није, наилазе на неразумевање околине, о соп-
ственој укалупљености у стереотипе... 

Тражећи фотографије Ђурђије Цветић којих скоро да нема у Фототе-
ци Кинотеке, гледали смо оне на интернету - негована старија жена. А при 
помену њеног имена, враћа ми се слика младе дугокосе глумице са шишка-
ма, у мини сукњи, атрактивног и модерног изгледа - Леле из представе Беле 
ракете лете на Амстердам, игране давних седамдесетих година прошлог 
века на сцени Југословенског драмског позоришта. 

Јелена Миленковић
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Сећања на...
ЏЕК ГОЛД 

(Jack Gold 1930-2015)

Иако никад није достигао славу и признање 
за свој стваралачки опус, као његови са-

временици, Кен Лоуч и Мајкл Аптед, Џек Голд 
је радио као уважени режисер више од пола 
века, како на телевизији тако и на филму. Свој 

рад на националној телевизијској станици ББЦ, је почео раних шездесетих, 
тако што је правио извештаје за ноћни програм. Тврдио је да је био први 
режисер који је почео да употребљава ручне камере.

Дипломирао је, тако што је режирао играни филм, The Bofors Gun 
(1968). Филм је снимљен по позоришном комаду Џона Мекграта и прати 
рад, као и међусобни однос између енглеских војника у Немачкој, непосред-
но након Другог светског рата. Упркос релативним успехом који је доживео 
са овим филмом, га не обесхрабрује да режира још неколико играних фил-
мова, укључујући, ратни филм са темом из Првог светског рата, Асови на 
небу/Aces High (1976) као и натприродни трилер Додир медузе/The Medusa 
touch (1978), са Ричардом Бартоном у главној улози. Његови филмови нису 
коштали баснословно и нису одисали претераним и наглашеним гламуром, 
јер је више полагао на рад са глумцима, него на акцију. Као и Кен Лоуч, и он 
је био осведочени социјалиста и хуманиста.

Док су други енглески режисери, свој рад углавном усмеравали ка ве-
ликом екрану, он је своје највеће успехе постигао на телевизији, режирајући 
неке од својих најзначајнијих дела. Филм The Naked Civil Servant (1975) је јед-
на од најконтроверзнијих телевизијских драма икад снимљених у Енглеској. 
Филм је побрао подељене критике, међу оним делом енглеског пуританског 
друштва. Наиме, тема филма је смештана у конзервативној и хомофобичној 
енглеској средини током двадесетих година двадесетог века. Филм је ауто-
биографска прича о одрастању и старењу хомосексуалца, извесног Квентина 
Криспа, чији је лик маестрално тумачио Џон Харт. Некако се догодило да 
исте године режира и његов најбољи и најзначајнији играни филм Ја Пет-
ко/Man Friday (1975). Већ пуно пута до тада на филму овековечен један од 
највећих авантуристичких роман, енглеског писца Данијела Дефоа, Робин-
зон Крусо, Голд прича причу о најпознатијем књижевном бродоломнику али 
овог пута, из визуре локалног домородца кога је Крусо назвао Петко! 

Џек је током седамдесетих и осамедесетих година био укључен у ББЦ-
ев грандиозно осмишљен програм, да се за телевизију сниме екранизације 
свих Шекспирових дела. Голд је дао свој удео тако што је режирао филмове 
Млетачки трговац/The Merchant of Venice (1980) и Macbeth/Магбет (1983).

Ингениозни режисер је иза себе оставио глумицу Дениз Александер, 
са којом је у браку био 58 година, као и троје деце и седморо унучади

Бојан Ковачевић
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Сећање на...
ХИРОШИ КОИЗУМИ (1926-2015)

Каиђу (Kaiju) су филмови у којима се појављују велика чудовишта. Већина 
мисли да је први филм Годзила, морско чудовиште (Гојира, 1955) Иширо 

Хонде, а у ствари све је почело у Америци са Кинг Конгом (1933). Продук-
цијска кућа Тохо је заслужна за скоро све филмове који спадају под каиђу 
поджанр. За наставак првенца који их је прославио Годзила поново јаше 
(Gojira no gyakushû,1955) ангажују младог Хироши Коизумија. Он игра пило-
та који открива Годзилу како се бори са другим чудовиштем. 

 Када је завршио Кеио Универзитет у Токију запослио се као спикер на 
NHK, већ 1951 се појавио у првом филму. У то време када се потпише уговор 
са неком кућом радите само за њу. Тохо га је често узимао за своје филмове 
о монструмима разних врста за Мотру (Mosura, 1961), Мотра против Годзи-
ле (Mosura tai Gojira, 1965), Гидора, троглаво чудовиште (San daikaijû: Chikyû 
saidai no kessen, 1964). Коизуми је углавном играо професоре и докторе, је-
дан од најпрепознатљивијих глумаца у каиђу поджанру. Шездесетих је нај-
више глумио у њима. Седамдесетих је постао водитељ популарног ТВ квиза 
Grand Prix. То га није спречило да се врати у каиђу универзум, појавиће се 
у Обрачуну два чудовишта (Gojira tai Mekagojira, 1974), Повратак Годзиле 
(Gojira, 1984) и Gojira tai Mosura tai Mekagojira: Tôkyô S.O.S (2003). 

Током своје филмске каријере играо је и у другим жанровима. Једна 
од запаженијих улога му је у 47 Самураја (Chûshingura, 1973) где је радио са 
Тоширо Мифунеом.

Ненад Беквалац
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Сећање на...
ЛЕВ ДУРОВ 
(1931-2015)

Лев Дуров је дебитовао 
на филму са 23 године 

и у својој каријери одиграо 
је преко 200 улога. У првом 
филму Добро јутро (Доброе 
утро, 1954) играо је помоћ-
ника багеристе. У филму 
Гост из Кубања (Гость с Ку-
бани, 1955) био је помоћник 
на комбајну. Затим се на ве-
ликом екрану појавио као 
милиционер... Такве улоге 
је играо доста дуго, у оства-
рењима за које је сам гово-
рио да су били „делимично 
у боји, делимично уметнич-
ки, делимично музички“, све 
док га Михаил Ром није анга-

жовао на филму Девет дана једне године (Девять дней одного года, 1961). 
Та улога је означила његов озбиљни деби на филму.

Сваки лик који је Лев Дуров одиграо је јединствен и препознатљив, 
иако увек носи јединствен тон, његову оригиналност, његов темперамент и 
посебан поглед на свет. Није случајно што су му улоге у филмовима Преступ-
на година (Високосный год, 1962), Идем да тражим (Иду искать, 1966), Сви 
краљеви људи (Вся королевская рать, 1971), Седамнаест магновења про-
лећа (Семнадцать мгновений весны, 1973), Црвена Калина (Калина крас-
ная, 1974), Ксенија - вољена жена Фјодора (Ксения - любимая жена Федо-
ра, 1974), Отворена књига (Открытая книга, 1974), Последњи дан зиме 
(Последний день зимы, 1975), Чудни одрасли (Странные взрослые, 1974), 
Наоружан и веома опасан (Вооружен и очень опасен, 1977), Три мускетара 
(Д’Артаньян и три мушкетера, 1978), Растанак (Прощание, 1981), Село 
Степанчиково и његови становници (Село Степанчиково и его обитате-
ли, 1989) и многим другим донели широку популарност и симпатије гледа-
лаца. Лев Дуров је био љубимац милиона руских и совјетских гледалаца, 
радосни и ведри човек, чија је несташна и хулиганска црта из детињства – 
остала заувек с њим. 

Милена Гвозденовић



октобар 2015
програм

89

Сећање на...
БЕТСИ ПАЛМЕР 

(Betsy Palmer 1926-2015)

Остаће пре свега упамћена по улози живота, као бивша куварица у кампу 
за младе који је дуги низ година био затворен јер иза себе крије мрач-

ну прошлост. У„слешер хорору“ Петак 13-ти из 1980. који је доживео десет 
наставака, Бетси Палмер која је одувек важила за карактерну глумицу, игра 
поремећену особу госпођу Вурхиз. Она изводи крвави пир, убијајући на 
најбестиднији и најгрозоморнији начин, тинејџере, јер је подсећају на исте 
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оне који су неколико година раније били криви за утапање у језеру, њеног 
сина Џејсона.

Начин на који је прихватила улогу у легендарном хорору плете многе 
занимљиве сторије а једна од њих је, по њеном сведочењу и та да ју је аг-
ент назвао и предложио да се након двадесет година опет нађе у играном 
филму. Пошто је тих година играла само у телевизијским серијама, углавном 
споредне улоге и тако скромно зарађивала, а баш неколико дана пре него 
што је добила понуду за улогу, њен стари и дотрајали аутомобил се трајно 
покварио. С обзиром да је дуже време маштала о новом типу кола марке 
Волксваген а који је коштао тачно десет хиљада долара, колико је хонорар 
за десет дана снимање филма износио, одлучила је да оберучке прихвати 
указану прилику, без обзира што није била одушевљена што глуми, по ње-
ном мишљењу у најчешће омаловажаваном жанру. Чак је имала и коментар 
након што је прочитала сценарио, „да је то најобичније смеће које нико неће 
желети да гледа“. Ипак, након свега, постала је краљица „слешера“ и све што 
се десило након тога, ће трајно остати забележено, као један од најпозна-
тијих хорора свих времена и филм који је са скромним буџетом, на крају 
зарадио десетоструко.

Била би неправда да се у њеној биографији не помену и филмови 
са почетка каријере, јер она није била само једнодимензионална глуми-
ца, већ филмска дива, која је исказала и доказала свој глумачки таленат у 
разноразним жанровима, од комедија, драма па све до вестерна. Играла је 
смерне жене у филмовима Џона Форда, Дуга сива линија/The Long Gray Line 
(1955) и Мистер Робертс/Mister Roberts (1955). У филму Queen Bee (1955) се 
појављује насупрот једне од највећих холивудских звезда тог доба, величан-
ствене Џоан Крафорд. У једном од највећих вестерна, Метална звезда/The 
Tin Star (1957) игра у пару са прекаљеном звездом Хенри Фондом и звездом 
у успону, Ентони Перкинсом. Ни уједном од ових филмова, она није имала 
подређену улогу јер се успешно носила за задатим глумачким задацима.

Као и многи други глумице пре и после ње, и она је завршила престиж-
ну школу за глумачке таленте, Actors Studio. Глумачки деби остварује 1953. 
појавивши се у споредној улози у серији I’ll Buy That, да би све до 1955. нани-
зала неколицину скромних и неприметних улога у још неколико тада попу-
ларних серија. Прекретницу за њен продор на велико филмско платно, пред-
ставља авантуристички филм Death Tide (1955). То је био мали нискобуџетни 
филм, у режији извесног Виктора Комова (Victor Komow), коме је ово био 
и једини режисерски подухват који је окупио малу глумачку екипу, готово 
анонимних глумаца. По сазнању аутора овог текста, тај филм никад није био 
приказан ни на једној америчкој телевизији и ретко ко је успео да га види, 
тако поставши опсесија за многе филмске заљубљенике и колекционаре. 

Бетси Палмер је била удата за гинеколога Vincent J. Merendino, од кога 
се касније развела и са којим је имала кћерку Melissa Merendino. 

Бојан Ковачевић 
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Сећање на...
СТАНИСЛАВА ЗАРИЋ (1939 – 2015)

Станислава Цана Зарић успела је у много чему, али највише у томе што 
је живела за филм. И стасавала је у време када је филм живео за своје 

ствараоце. Као фризер, шминкер, маскер и дизајнер лица, оживела је нара-
тивност стотину филмских остварења. Међу колегама је важила за „врага“ 
који не пита за радно време. Улазак у свет филма дугује фризерском зана-
ту и срећи да је из салона, за рад у остварењу Велики и мали, препоручи 
супруга Владимира Погачића. Од 1956. године низали су се само изазови, а 
први инострани већ 1963. филмовима Ланселот и Гиневра у режији Корне-
ла Вајлда и Дуги бродови Џека Кардифа. Током пола века рада потписала је 
маску око петнаест великих страних продукција. Сарађивала је са чувеним 
редитељима попут Сиднија Полака, Алберта Латуаде, Џека Кардифа, Стјуар-
та Купера. Описивала је стотине филмских карактера и појава да би постала 
мајстор посла којег је по стажу и искуству тешко достићи. Њена најдугове-
чнија и још увек жива креација је лик Срећка Шојића. Осмишљен у Тесној 
кожи (1982), најпре спајањем обрва, сужењем бркова и на крају подизањем 
косе, траје и данас. Одржањем тог стилизованог дошљака са југа Лане Гуто-
вић њој одаје својеврсну почаст. Цана Зарић осликала је ликове Тита, Дра-
же и Хитлера у Ужичкој Републици, Николе Тесле, Вука Караџића, Светозара 
Марковића у истоименим серијама. Ауторски печат оставила је у филмо-
вима Мајстор и маргарита, Пас који је волео возове, Посебан третман, 
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Хало такси, Маховина на асфалту, Балкански шпијун, Није лако с мушкар-
цима, Чувар плаже у зимском периоду, Заборављени, Граница, Тамна је ноћ, 
Мртав ладан, Зона Замфирова, Диши дубоко, Ивкова слава, Синовци, На 
лепом плавом Дунаву. Импозантну радну биографију градила је сталним 
усавршавањем. Тежак посао, ако се зна да су област шминке и маске у југо-
словенској кинематографији неговани најпре аматерским средствима. За-
видна професионалност стизала је само из Холивуда. Али, Цани ни Америка 
није била далеко. Захваљујући брату који је често путовао, успевала је да 
дође до тражених тонера, пудера, бркова, веђа и перика. Прва знања сти-
цала је од Ивана Лалића, шминкера култних филмова Капетан Леши, Поп 
Ћира и поп Спира, Звиждук у осам. По сопстевном признању Небојши Попо-
вићу у емисији Други век, која је и један од ретких записа о Цанином раду, 
највише искуства стекла је на иностраним пројектима, а највише научила од 
Руса Акопа Арекелјана који је избегао у Француску носећи тајне шминкерс-
ког заната. Изазов стварања што реалније слике на великом платну носиле 
су ратне саге у којима масовне сцене нису биле лишене њеног умећа. Тако 
је за неколико сцена филма Бошко Буха (1978) ваљало педесетак глумаца 
„замрзнути“ ињем, а за партизанске епопеје, уместо скупоцене праве крви, 
точити проверене поликолоре. И у Немачкој је посао југословенског маске-
ра био у жижи интересовања када је с Макавејевљевим филмом Горила се 
купа у подне (1993) стигао посве необичан Лењин. Анита Манчић носила је 
посебно изливен калуп главе руског лидера из чије рањене лобање Свето-
зар Цветковић вади метак. Публици сигурно најомиљенији карактери Цане 
Зарић који су захваљујући глумачком садејству до данас култни, су „анђео и 
ђаво“ из Драгојевићевог Ми нисмо анђели (1992). Уз увек хваљен однос са 
домаћим глумцима, њој лично посебан утисак оставила је сарадња са тада 
млађаним Бредом Питом. Њега је на снимању филма Тамна страна Сунца 
(1988) Божидара Боте Николића учила, каже, сочним псовкама. Добар део 
професионалног и приватног живота провела је уз директора фотографије 
Александра Петковића Петка. Уосталом, њена остварења најпре су прола-
зила „суд кадрирања“ и била већма подређена уметности фотографисања. 
Ипак, урбана легенда већ је постала прича о неоствареној љубави Цане За-
рић и Клинта Иствуда. Седмомесечна сарадња на филму Злато за одважне 
(1970) америчкој звезди није дала мира па су, до тада лепе Цане, стизали 
нескривени знаци симпатија и оданости. Холивуд јој се смешио, али она је 
остала верна коренима. До краја живота примала је Иствудове поздраве, 
последњи путем Дан Тане у чијем је ресторану амерички глумац чест гост. 
Радости и жртвовања доносила су јој путовања и филм као врсту живота. 
Тај живот овенчан је високим признањима са свих већих фестивала бивше 
Југославије. Постала је дародавац Редакције за историографију РТС-а где је 
потписала најзначајније серије, међу последњима „Село гори...“ Последњу, 
улогу филмског зналца и доајена, добила је статусом истакнутог уметника и 
чланством у стручном одбору Академије филмске уметности и науке Србије. 
Цанин тријумф постао је тријумф дуго маргинализоване струке којој је пре-
дано крчила пут у домаћој кинематографији. 

Маријана Терзин Стојчић
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Сећање на...
БАД ЈОРКИН 

(Bud Yorkin 1926-2015) 

Био је сценариста, режисер 
и животни партнер Нор-

ману Лиру/Norman Lear. Овај 
тандем је кривац за стварање 
неких од најгледанијих ситком 
серијала, који су били прика-
зани на америчкој телевизији, 
под називом All in the family 
и Sanford and Son. Прва је 
трајала је пуних осам година, 
од 1971-1979 а друга од 1972-
1977. Овај дуо је 1959-те, осно-

вао продуцентску твртку Tandem productions, која је трајала све до 1983-те, 
јер је Јоркин исте године, своје интересе у фирми продао Лиру.

Своју редитељску каријеру је почео, ни мање ни више него као, режи-
сер две једночасовне епизоде, које су имале за циљ да представе великог 
Фред Астера у његовим плесним бравурама, које је изводио са многоброј-
ним играчким дивама тог времена. Обе епизоде су покупиле мноштво теле-
визијских награда а сам Јоркин их је добио две, за режију и сценарио. 

Убрзо након ових почетних успеха, уследио је његов рад на играном 
филму. Режирско умеће приказује углавном у лаким комедијама и искреним 
људским драмама. Филмови На жену ћу мислити ја/Come Blow your Horn 
(1963), Never Too Late (1965), Развод на амерички начин/ Divorce American 
Style (1967), Inspector Clouseau (1968), Почните револуцију без мене/Start 
the Revolution Without Me (1970) и Лопов који је дошао на вечеру/ The 
Thief Who came to Dinner (1973), нису оставили велики траг у историји холи-
вудског филма, без обзира што су били снимљени за велике продуцентске 
куће и у којима су глумили највећи глумци тога времена. Иако су сви они 
поседовали потку која је у старту морала да привуће велики број гледалаца, 
то се није десило, јер нису имали „Оно“ везивно визуелно ткиво, потребно 
да неки филм остане трајно упамћен у сећањима филмских заљубљеника и 
овековечен у релевантним филмским енциклопедијама.

У годинама које су следиле, режирао је свега три играна филма, од 
којих је филм Twice in a Lifetime (1985), са Џин Хекманом у главној улози, 
био номинован за награду Оскар, за најбољу споредну женску улогу, коју је 
играла Ејми Медиган. Међутим, испоставиће се, да ће му сам крај каријере 
донети и највећи успех. Појављује се као спасилац и месија када је вели-
ки научно-фантастични мега хита, Истребљивач/Blade runner (1982) упао у 
финансијске проблеме. Тако је за себе остварио заслужену славу, као човек 
који је новцем које је сакупио кроз разне фондове, спасио од могућности 
да читав пројекат пропадне и тако заборављен заврши на полицама неког 
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филмског студија. Након успеха филма, годинама је покушавао да оствари 
своју визију и идеју да се сними наставак филма. Коначно, бар по најавама, 
наставак филма, треба да се реализује следеће године, под режисерском 
палицом Ридлија Скота и Харисона Форда који опет треба да се нађе у глав-
ној улози.

Бојан Ковачевић

Развод на амерички начин
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Сећање на...
БАХТИЈОР 

ХУДОЈНАЗАРОВ 
(Бахтиëр 

Худойназаров,
1965-2015)

Бахтијор Худојназа-
ров рођен је у Ду-

шанбеу, главном граду 
таџикистанске републи-
ке Совјетског Савеза, 

а филмску режију је завршио на ВГИК-у у Москви. Пре него што је постао 
успешан редитељ и продуцент Бахтијор Худојназаров је радио као новинар 
на радију и телевизији, и као асистент и помоћник редитеља у филмском 
студију „Таџикфилм“. Од 1993. године живео је на релацији Берлин – Москва, 
и управо распад СССР-а је везао његов живот за мултикултурални Берлин. 
По његовим речима у Немачкој се осећао као у свом совјетском детињству. 

Његов први дугометражни играни филм је Братац (Братан, 1991), 
који је снимљен у жанру road movie у пустињи Средње Азије, и добио је низ 
награда на међународним филмским фестивалима. Други филм Кош-ба-
кош (1993), снимљен у време националних сукоба у Таџикистану награђен 
је „Сребрним лавом“ на фестивалу у Венецији. Трагикомедија Луна папа 
(Лунный папа, 1999) је његово најпознатије редитељско остварење, у ком 
игра немачки глумац Мориц Блајбтрој и које је донело славу и руској глу-
мици Чулпан Хаматовој. Филмска критика је у тада у младом редитељу пре-
познала егзотичност у духу Параџанова, Кустурице и Маркеса, с тим што је 
Худојназаров отишао даље од поетског реализма и митологизације пропале 
домовине. Са развојем приче његов филм мења жанровске одреднице и ат-
мосферу, у маниру савременог западноевропског филма. 

Године 2012. еколошка драма У ишчекивању мора (В ожиданни моря) 
отворила је Римски филмски фестивал. То је други део планиране трилогије 
о евроазијском пространству (први је Луна папа, а трећи део је замишљен 
по сценарију Олега Антонова „Жива риба“). Филм се дешава на граници, 
где људи разних националности живе у успоменама. Худојназаров је у по-
граничним зонама видео велики драмски потенцијал, где постоји посебни 
енергетски набој људи различитих култура, који живе заједно и нешто зајед-
но стварају, или се међусобно уништавају. 

Исте, 2012. године редитељ се посветио раду на телевизијској серији 
Хетере мајора Соколова (Гетеры майора Соколова), која је његово по-
следње остварење. 

Милена Гвозденовић
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